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Sammendrag 
Denne masteroppgaven er en komparativ analyse av fysikkapitlene i de fire lærebøkene Senit, 

Nexus, Kosmos og Naturfag 5, med fokus på allmenndannelse og interesser. 

Med den nye læreplanen – Kunnskapsløftet 2006 – fikk skolen blant annet nye lærebøker i 

naturfag Vg1. De fire bøkene dekker omtrent hele markedet for studieforberedende fag. 

Mange lærere bruker lærebøkene som mal for undervisningen. Lærebøkene kan dermed ha 

mye å si for elevers møte med naturvitenskapen.  Oppgaven vil derfor forsøke å svare på hva 

elevene kan møte gjennom bøkene. Dette vil bli gjort ved å se på vektlegging av 

kompetansemål, hvorvidt bøkene stemmer overens med elevers interesser og hvor 

allmenndannende bøkene er. 

Vektlegging av kompetansemål undersøkes ved en kvantitativ opptelling. Gjennom analysen 

kom jeg fram til at de fire lærebøkene har vektlagt de ulike kompetansemålene med omtrent 

lik andel av pensum, men de er veldig forskjellige med tanke på vektlegging av stoff som ikke 

direkte kan knyttes mot kompetansemålene. Dette får betydning for bruken av bøkene og gjør 

at læreren får en viktig rolle i å vurdere hva som er mest hensiktsmessig for å nå læreplanens 

kompetansemål. 

ROSE- undersøkelsen kartla hva 15- årige elever er interessert i å lære om. Disse interessene 

er brukt i oppgaven for å undersøke hvordan jenters og gutters interesser var representert i 

lærebøkene. Det viste seg å være en god del av temaene som elever interesserer seg for, som 

går igjen i bøkene. Jenter og gutters interesser blir møtt i samme grad, men det er en del 

variasjon mellom bøkene i hvordan de møter elevene i deres interesser. 

Gjennom Læreplanverket kommer det frem at naturfag skal være et fag for alle og bidra til 

elevers allmenndannelse. Denne lærebokanalysen undersøker om bøkene bidrar til 

allmenndannelse, slik dette begrepet er definert hos Sjøberg (2009), i de fire argumentene for 

å ha naturfag i en skole for alle. Ut fra disse fire argumentene ble det i oppgaven laget et 

rammeverk, for å analysere hvor allmenndannende bøkene er. Det viste seg å være mye stoff 

som kan knyttes mot allmenndannelse, hvis brukerne av lærebøkene legger opp til dette. Også 

her var det variasjoner mellom bøkene, men for alle bøkene var det en god del tekst som kan 

knyttes opp mot allmenndannelse.  
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Denne studien viser at alle bøkene har vektlagt kompetansemålene, interessestoff og stoff som 

kan knyttes til allmenndannelse på forskjellige måter. Studien kan være med på å bevisstgjøre 

læreren på hans eller hennes rolle. Det er læreren som er ansvarlig for opplæringen, ikke 

boken. Ved å observere at bøkene er så ulike, ser man tydelig at de ulike forfatterne har ulik 

oppfatning av læreplanen. Er læreren bevisst på dette, kan han eller hun gjøre en grundig jobb 

i møtet med læreplanverket, slik at undervisningen kan legges opp etter lærerens oppfattede 

læreplan. Bøkene har potensial til å brukes i undervisningen av et allmenndannende naturfag, 

som appellerer til elevenes interesser, men det er opp til læreren å utnytte dette potensialet. 
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Abstract 
This thesis is a comparative analysis of the physics chapters in the four textbooks Senit, 

Nexus, Kosmos and Naturfag 5, with a focus on scientific literacy and interests.   

With the new curriculum – Kunnskapsløftet 2006 – the schools got new textbooks in the 

science subject in Vg1. The four textbooks cover almost the whole market for the academic 

preparation courses. Many teachers use textbooks as a template for teaching. Therefore 

textbooks can be important for students' encounter with science. This thesis will therefore try 

to answer what the students can meet through the textbooks. This will be done by looking at 

the emphasis of the competence aims of the curriculum, whether the books match the 

students' interests and how much scientific literacy the books have. 

The emphasis of competence aims of the curriculum is examined by a quantitative count. 

Through the analysis I have discovered that the four textbooks have emphasized the different 

competency goals of the curriculum of approximately equal proportion, but they are very 

different in terms of emphasis on material not directly related to the competence goals

From The curriculum we know that science is a subject for everyone. This goal requires the 

content to reach out to everyone, not just an elite. This is defined as scientific literacy. This 

textbook analysis examines whether the books helps to scientific literacy. The analysis is also 

an assessment of how physics textbooks have emphasized the competence aims of the 

curriculum and whether the books match the students' interests.  

. This 

will be important for the use of the books and makes the teacher an important part in 

assessing what is most appropriate for achieving curriculum competence. 

ROSE survey mapped what 15-year-old students are interested in learning about. These 

interests are used in this thesis to investigate how girls' and boys' interests were represented in 

textbooks.  Many of these topics was found in the books. Girls and boys' interests are met to 

the same extent, but there is some variation between the books in how they meet the students 

in their interests. 

From The curriculum we know that science is a subject for everyone and contribute to pupils' 

scientific literacy. This textbook analysis examines whether the books contribute to scientific 

literacy, as such term is defined in Sjøberg (2009), in his four arguments for science in a 
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school for everyone. From these four arguments there were made a framework for analyzing 

the scientific literacy in the books. It turned out to be much substance that can be linked to 

scientific literacy, if the users of textbooks want this. Again there were variations between the 

books, but for all the books there was  a lot of text that can be linked to literacy.  

  

This study shows that all books have emphasized competence goals, interest substances and 

scientific literacy in various ways. The study may help to make the teacher aware of his or her 

role. The teacher is responsible for the education, not the book. By observing that the books 

are so different, one sees clearly that the different authors have different perception of the 

curriculum. If  the teacher is aware of this, he or she can do a thorough job in meeting with 

the curriculum so that teaching can be added after the teacher's perceived curriculum. The 

books have the potential to be used in the teaching of scientific literacy science course that 

appeal to students’ interests, but it is up to the teacher to exploit this potential. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og motivasjon 

1.1.1 Interesser og valg 

I 2006 kom Kunnskapsløftet med nye læreplaner for grunnskolen og videregående skole 

(Utdanningsdirektoratet, 2006). Med nye læreplaner kommer også nye lærebøker. De nye 

lærebøkene i naturfag for første klasse på videregående skole er utgangspunktet for denne 

studien. Bøkene er skrevet av forfattere som har tolket læreplanen, og blir brukt av lærere i 

undervisning. Noen baserer hele sin undervisning på bøkene, andre deler av undervisningen 

(Nelson, 2006). Det betyr at elevene møter naturvitenskapen blant annet gjennom disse 

bøkene.  

Etter at man er ferdig med naturfag i Vg1 må man velge om man vil studere realfag videre. 

Erfaringer fra Vg1, og resten av naturfaget fra grunnskolen, er det som har gitt elevene 

kunnskap om hva fagene fysikk, kjemi og biologi inneholder. Disse erfaringene kan derfor 

være avgjørende i forhold til videre valg av fagene, sammen med overveielser om å oppfylle 

opptakskrav til høyere utdanning. 

I Tyskland er det gjort undersøkelser på hvorvidt valget av fysikk er forbundet med ulike 

lærebøker (Stokking, 2000). Da var det signifikante forskjeller mellom elever som brukte 

ulike lærebøker, om hvorvidt de vurderte å velge fysikk eller ikke.  

Eccles sosialpsykologiske modell for utdanningsvalg (Eccles & Wigfield, 2002) sier at 

sammen med personens mestringsforventning er det fire verdier som vektlegges ved 

utdanningsvalg: 

• Interesse og trivsel 

Denne verdien går ut på om man kommer til å trives med utdanningen, og om man 

synes det er interessant det man skal studere. 

• Måloppnåelse 
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Denne verdien handler om å nå sine mål. Blir man den man ønsker å være ved å 

gjennomføre studiet. Dette handler om selvoppfatning og identitet. 

• Nytte 

Denne verdien handler om studiets nytteverdi etter fullførelsens av det. Hva kan man 

bruke utdannelsen til? Kan utdannelsen hjelpe velgeren til å nå sine mål? 

• Relativ kostnad 

Denne verdien handler om kostnaden, altså ulempene ved studie. Her sammenligner 

man mellom andre studier og valg. Hva koster studiet med tanke på tid og krefter?  

Fra denne modellen ser man at interesse er en av faktorene som spiller inn. Om naturfaget tar 

opp temaer som interesserer elevene, kan dermed være en av flere avgjørende faktorer for om 

de velger realfagene etterpå. Interesseverdien er ikke den eneste faktoren, men det er denne 

verdien jeg kommer til å fokusere på i min analyse, fordi den er mest nærliggende i forhold til 

lærebøkenes innhold og vinkling. Dessuten vet vi at norske elever og studenter har ”interesse” 

som et av de viktigste kriteriene for valg av fag og utdanning (Jensen, Schreiner & Lyngar, 

2009). 

Undersøkelser, som blant annet ROSE- The Relevance of Science Education, har fortalt oss 

en del om ungdoms interesser, verdier og prioriteringer. For eksempel viser det seg at alle 

elevgrupper har interesse for verdensrommet og astronomi, mens gutter gjennomgående er 

mer opptatt av teknologi og jenter mer av helse og miljø (Sjøberg, 2009). 

Begrepet ”interesser” er ikke et entydig begrep. Det er vanlig å skille mellom to former for 

interesser: Individuelle interesser og situasjonsinteresser (Schiefele, 1999). Begge disse 

formene er, i følge Schiefele, relevante for læring med tekst, og han forklarer begrepene slik: 

Individuelle interesser er interesser som er relativt stabile for den enkelte. Situasjonsinteresser 

er midlertidige interesser som blir fremkallet av spesielle ting man støter på, foreksempel i en 

tekst. Teksten kan bli sett på som relativt kjedelig, men plutselig kan den bli interessant på 

grunn av noen spennende fakta.  

Häussler og Hoffmann (2000) skiller i tillegg mellom to typer interesser innenfor fysikk: 

”Interesser i fysikk” og ”Interesser i fysikk som et skolefag.”  Dette gjør de fordi en elev som 

er interessert i et spesielt naturfenomen eller funksjonen til en mekanisme, ikke nødvendigvis 
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liker fysikk som et skolefag. Häussler og Hoffmann (2000) sier at ”interesser i fysikk som et 

skolefag” kommer an på hvor godt elevens interesser stemmer overens med den type fysikk 

som læreren tilbyr klassen. 

ROSE - undersøkelsen forteller oss om ungdoms interesser ut fra hva elever selv har svart at 

de interesserer seg for. Respondentene har krysset av om de interesserer seg for ulike 

påstander. Man kan ikke vite om det er elevenes individuelle interesser eller 

situasjonsinteresser som kommer frem i undersøkelsen. Likevel kan man anta at i mange 

tilfeller er det nok situasjonsinteresser, fordi respondentene møter en påstand som de synes er 

spennende der og da, og dermed krysser de av for at de interesserer seg for temaet. Dette betyr 

at ROSE ikke nødvendigvis gir svar på elevers individuelle interesser eller ”interesser i fysikk 

som et skolefag”, men kanskje heller på sitasjonsinteresser og ”interesser i fysikk”.  Det er 

likevel nyttig å vite hvilke interesser som kom frem i ROSE - undersøkelsen i en 

lærebokanalyse, da en tekst som trigger leserens individuelle interesse eller situasjonsinteresse 

kan føre til en mer interessert leser. Klarer man som lærebokforfatter å sette fagstoffet i en 

sammenheng som trigger elevenes sitasjonsinteresser og ”interesser i fysikk”, kan det føre til 

en mer interessert leser enn hvis sammenhengen ikke skaper situasjonsinteresse. 

Denne studien vil derfor se nærmere på hvordan disse interessene fra ROSE – undersøkelsen 

passer sammen med fysikkinnholdet elevene møter i Naturfag 1. Fokuset vil være på 

fysikkrelaterte emner i naturfaget. En del av læringsmålene i naturfaget er fysikk, dette gjelder 

spesielt innen hovedområdene ”Stråling og radioaktivitet” og ”Energi for framtiden”.  I tillegg 

er det naturlig å tenke seg at fysikkrelatert stoff inngår under områdene ”Forskerspiren” og 

”Bærekraftig utvikling”. Læreplanen er tolket av lærebokforfatteren og satt sammen i 

naturfagsbøkene. Måten stoffet blir fremstilt på i bøkene, kan være avgjørende for om de 

vekker elevenes interesse for fysikkfaget og dermed bidrar til at elevene velger fysikk videre.  

Studien vil derfor søke å svare på om fysikkinnholdet i naturfagslærebøkene møter elevene i 

deres interesser og dermed kan tenkes å motivere elever (både jenter og gutter) til å velge 

Fysikk 1 i Vg2. 

1.1.2 Naturfag som allmenndannelse 

Naturfaget gir elevene et møte med naturvitenskapen før de velger om de vil fortsette med 

disse fagene. I tillegg er naturfag et fag i skolen – for alle – gjennom hele grunnskolen og 
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første året på videregående skole. Innholdet i faget må da ha noe å gi til alle, ikke bare til de 

som skal studere faget videre. Leser vi avsnittet ”Formål med faget” i læreplanen for naturfag 

1-11, ser vi at det er et uttalt mål i læreplanen at faget skal gi allmenndannelse: 

En viktig del av allmennkunnskapen er å kjenne til at naturvitenskapen er i utvikling, 
og at forskning og ny kunnskap i naturvitenskap og teknologi har stor betydning for 
samfunnsutviklingen og for livsmiljøet (Utdanningsdirektoratet, 2006). 

Faget har altså som formål å være allmenndannende. Jeg bruker videre Sjøberg sin definisjon 

av allmenndannelse: 

Begrepet allmenndannelse brukes ofte for å trekke fram at vi tenker på noe som er 
felles og som skal nå ut til alle – ikke bare til en elite (Sjøberg, 2009, s.41). 

Gjennom denne oppgaven vil jeg analysere lærebøkene for å se om de er allmenndannende - 

om de har noe å gi til alle. Jeg kommer da til å bruke Sjøbergs (2009) fire argumenter for å ha 

naturfag i skolen for alle som et rammeverk. Dette kommer jeg tilbake til.   

Hvordan hele faget er, kan man ikke vite gjennom en lærebokanalyse. Likevel kan en 

lærebokanalyse gi en pekepinn på hvordan naturfag vg1 er, da det er gjennom bøkene faget 

blir fremstilt for elevene, og fordi lærerne ofte bruker lærebøkene som mal for 

undervisningen. Undersøkelser viser at mange lærere bruker læreboken som utgangspunkt for 

sin undervisning, ikke læreplanen, da de antar at boken følger læreplanen (Nelson, 2006). 

Naturfag er et fag for alle, og en del av naturfaget er fysikk, dermed må fysikkdelen også være 

for alle. Et viktig perspektiv i analysen av lærebøkene blir i hvilken grad , og på hvilken måte,  

gjenspeiles intensjonene om allmenndannelse i læreplanen i fysikkdelen av lærebøkene.  Mitt 

mål med oppgaven er å se på om det faget elevene møter i naturfaget, gjennom lærebøkene, 

med vekt på fysikkdelen, er allmenndannende. 

1.2 Forskningsspørsmål   
Analysen vil ha et todelt perspektiv: interesser og allmenndannelse. Etter hvert vil det komme 

frem en tydelig sammenheng mellom disse to punktene, men jeg har valgt en todelt struktur 

foreløpig, for å skape en oversikt.  

Mer konkret vil oppgaven søke å belyse følgende forskningsspørsmål: 
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1. Hvordan har de ulike læreverkene for Naturfag 1 valgt ut og vinklet fysikkstoffet? 

Hvordan er omfanget på de ulike emnene?  

2. Er fysikksinnholdet i bøkene framstilt på en måte som møter elevene i deres interesser 

slik de er beskrevet bl.a. i undersøkelsen ROSE?  Er det sannsynlig at elever kan bli 

motivert for videre realfaglig utdanning av å arbeide med disse lærebøkene?  

3. I hvilken grad, og eventuelt på hvilke måter, gjenspeiles læreplanens mål om Naturfag 

som et allmenndannende fag i de fire bøkene?   

Første punkt går ut på en enkel opptelling og kategorisering for å få en oversikt over bøkene. 

Her vil innholdet i bøkene bli sammenlignet med kompetansemålene i faget. 

Andre punkt går ut på tellinger som ser på hvorvidt det i tekst blir tatt tak i typiske interesser 

vi vet at elever har (kjønnsperspektivet er også av interesse her). 

Tredje punkt går ut på å se hvor mye av stoffet i bøkene som kan knyttes til de ulike 

argumentene for naturfag som allmenndannende fag i skolen. Dette innebærer å kategorisere 

stoffet etter hvorvidt det henviser eksplisitt til samfunnsrelevante og andre 

”allmenndannende” aspekter; som for eksempel hvorvidt bøkene eksplisitt tar for seg 

naturvitenskapens egenart.  

I denne lærebokanalysen kommer jeg til å bruke ord som vitenskap, kunnskap og forskning 

med tanke på naturvitenskap, naturvitenskaplig kunnskap og naturvitenskaplig forskning. Det 

betyr ikke at jeg mener det ikke finnes annen vitenskap, kunnskap eller forskning, men fordi 

det er naturvitenskap det hele tiden handler om i denne studien, vil jeg bruke disse begrepene 

noe om hverandre.   
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2 Teori 

2.1 Kultur og subkultur 
En kultur kan deles opp i flere subkulturer (Knain, 1999). Vi er daglig innom flere subkulturer 

idet vi endrer måten vi oppfører oss på når vi går fra en gruppe mennesker til en annen, som 

familie, venner, arbeid, skole osv. I de ulike subkulturene har vi ulike måter å oppføre oss på, 

tenke på og snakke på. Vi bruker ulike språk og forholder oss til ulike regler. 

Naturvitenskapen er en subkultur i vår kultur (Aikenhead, 1996). I naturvitenskapen har man 

en egen måte å snakke på: ord som arbeid, varme og strøm får andre betydninger enn i 

dagligtalen. Det er naturvitenskaplige normer som gjelder, som at en naturvitenskaplig lov, 

ikke lenger gjelder om den blir motbevist. Verdier som å være kreativ, analytisk, 

oppmerksom, oppdage nye ting og gi andre ære for deres arbeid, preger subkulturen. Ikke 

minst er naturvitenskapen preget av et verdensbilde som er bygget opp av tidligere forskere.  

På skolen møter elevene denne subkulturen. Naturfagsundervisningen er for mange det eneste 

møte de har med naturvitenskapen. Her skal de lære språk, normer, verdier, kunnskap og møte 

naturvitenskapens verdensbilde. For noen er denne grensekryssingen lett (Aikenhead, 1996). 

Subkulturen ”naturfag” passer overens med andre kulturer elevene beveger seg i og det blir 

opplevd som spennende å utforske den naturvitenskaplige kulturen. For andre er forskjellen 

mellom egne kulturer og naturfagets subkultur så stor at faget bare oppleves som meningsløst 

og uten relevans (Knain, 1999). Grensekryssingen blir uoverkommelig. Hvordan naturfaget er 

i skolen blir dermed viktig for hvem av elevene som får en lett grensekryssing, og dermed god 

tilgang til naturvitenskapen, og hvem som får en uoverkommelig grensekryssing (Knain, 

1999). 

2.2 Interesser som grunnlag for utdanningsvalg 
En lett grensekryssing kan øke elevenes ønske om å velge realfagene videre. I tillegg viser 

flere undersøkelser at elever velger fag og yrke etter interesser. Blant annet viser Angell med 

flere (2004) at over 80 % av elever som har fysikk som fag mener at faget er interessant eller 

veldig interessant. Guttersrud sier i sin hovedoppgave at:  

Interesse for faget viser seg også å være en viktig forutsetning for å lese fysikk 
(Guttersrud, 2001, s. 106). 
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Elevers interesser er altså en av sidene som spiller inn når elevene skal velge fag.   

Som en del av det integrerte naturfaget møter elevene fysikken gjennom hele grunnskolen og 

det første året av videregående skole. Etter dette må elevene selv velge om de skal fortsette 

med fysikk.  

2.3 ROSE- undersøkelsen 
Elevenes interesser er dokumentert gjennom ulike undersøkelser, blant annet gjennom ROSE. 

ROSE er et internasjonalt forskningsprosjekt som har samlet inn data om elevers interesser, 

erfaringer, fremtidsplaner og holdninger til naturvitenskapen (Schreiner & Sjøberg, 2006). 

Data fra ROSE gir et viktig perspektiv ved siden av prosjekter som TIMSS og PISA, da de 

sist nevnte tar utgangspunkt i faglige prestasjoner, mens ROSE tar utgangspunkt i elevers 

interesser, holdninger og erfaringer (Sjøberg, 2009). Data fra ROSE kan blant annet bli viktig 

i arbeid med læreplaner og rekruttering til realfag, som Sjøberg sier det: 

Skal man fremme interessen for faget, stimulere til læring og lyst og øke 
rekrutteringen, er det nettopp elevperspektivet som blir viktig (Sjøberg, 2009, s.364). 

ROSE-data er samlet inn ved hjelp av spørreskjemaer utfylt av elever i 15–års-alderen fra en 

rekke ulike land. I Norge var elevene mellom 14 og 16 år. Schreiner og Sjøberg (2006) slår 

fast at det norske utvalget var representativt for Norges 10.klassinger. Se prosjektets 

hjemmeside for mer informasjon: www.ils.uio.no/english/rose. 

I arbeid med denne oppgaven, har jeg fått tilgang til en SPSS-fil med de norske rådataene fra 

ROSE. Jeg tar i bruk svarene på de spørsmålene som omhandler hva elevene interesserer seg 

for. Respondentene har tatt stilling til 108 påstander om emner de syntes var interessante eller 

ikke. Til hvert emne har respondentene krysset av fra 1 – 4: 

1: ikke interessert 

2: litt interessert 

3: interessert 

4: veldig interessert 

Under metode og resultatdelen kommer jeg nærmere tilbake til bruken av disse dataene. 

http://www.ils.uio.no/english/rose�
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2.4 En skole for alle 
Gjennom hele grunnskolen er naturfag et fag for alle, ikke bare for potensielle forskere som 

skal studere naturvitenskap senere. Dermed må fagets innhold være rettet mot mer enn bare en 

liten elite innenfor faget. I formålsdelen av naturfaget ser man at intensjonen er å tilby alle 

elever en naturvitenskapelig allmenndannelse: 

Samtidig skal naturfag bidra til at barn og unge utvikler kunnskaper og holdninger 
som gir dem et gjennomtenkt syn på samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og 
forskning. Dette er viktig for den enkeltes mulighet til å forstå ulike typer naturvitenskapelig 
og teknologisk informasjon. Dette skal gi den enkelte et grunnlag for deltakelse i 
demokratiske prosesser i samfunnet (Utdanningsdirektoratet, 2006). 

Med andre ord skal skolen utvikle den enkelte elevs identitet gjennom holdninger og 

kunnskap, fordi alle elevene en gang skal delta i vårt demokratiske samfunn. 

Allmenndannelsen handler ikke om å pugge det riktige svaret til en prøve, men om å utvikle 

seg som person, med kunnskap og holdninger som varer. Sjøberg sier det slik: 

Vi kan altså si at visjonen om at skolen skal fremme dannelse, eller være 
allmenndannende, går ut på at skolen skal bidra til at elevene utvikler seg til individer som er 
i stand til å delta på en selvstendig, reflektert og kritisk måte i vårt demokratiske samfunn 
(Sjøberg, 2009, s.41). 

I tillegg skal elevene få oppleve innlevelse, utfoldelse og deltakelse. Dette ser man er 

intensjonen fra Den generelle delen av læreplanen: 

Kort sagt, opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse 
og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse (KUF, 1996, s.2).  

Målet er altså ikke at noen skal oppleve dette, mens andre skal sitte igjen med tanker om et 

meningsløst og lite relevant fag. Hvordan faget er i skolen, har betydning for hvem av elevene 

som når dette målet. For at en elev skal få oppleve dette, må man ta hensyn til elevens 

grensekryssing mellom kulturer. Grensekryssingen må ikke oppleves som uoverkommelig, 

slik at faget blir meningsløst og lite relevant. I følge Schreiner og Sjøberg var dette tilfelle for 

naturfaget før Kunnskapsløftet i 2006 (K06): 

I dag [2005] framstår grunnskolens naturfag også som en temmelig traust 
gjennomgang av nesten alt fagstoff som er etablert innenfor naturfagene. Dekningen er 
encyklopedisk og tett – helheten drukner i en uendelighet av faktakunnskap som verken lærer 
eller elev er særlig interessert i å lære. Faget er også preget av en stor grad av repetisjon, der 
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samme stoff dukker opp på nytt og på nytt. Det er god grunn til å endre den faglige profilen til 
skolens naturfag i grunnskolen (Schreiner & Sjøberg, 2005, s.7).  

I dag er K06 tredd i kraft, med nye kompetansemål og nye lærebøker. Den faglige profilen til 

skolens naturfag er endret. Hvordan naturfag i skolen blir oppfattet i dag, er forhåpentligvis 

også noe endret.  

2.5 Læreplanens fem nivåer 
Hvordan elevene oppfatter faget i skolen, er et av Goodlads (1979) fem læreplannivåer. Disse 

nivåene deler læreplanen inn i fem, fra ideenes læreplan til den erfarte læreplan. 

Fremstillingen under, av de fem nivåene, er basert på Goodlad (1979), mens de norske 

navnene er hentet fra Engelsen (2006). 

Ideenes læreplan – er alle ideer som kommer frem i skole- og utdanningsdebatter. Disse 

ideene kan gjennom flere politiske prosesser, få betydning for hvordan læreplanen til slutt 

ender opp.  

Den formelle læreplan - er selve læreplanen. I dagens skole består læreplanverket av den 

generelle delen av læreplanen, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag- og 

timefordeling. 

Den oppfattede læreplan - er hvordan den enkelte lærer oppfatter læreplanen. Hva som 

offisielt er instruksjonene for læreplanen, er ikke nødvendigvis likt oppfattet av de ulike 

lærerne.  

Den operasjonaliserte læreplan - er det som skjer i klasserommet. Hva lærerne underviser i 

klasserommet og hvordan de oppfatter læreplanen, kan være to svært forskjellige ting. 

Den erfarte læreplan - er det elevene sitter igjen med etter endt undervisning, av lærdom og 

tanker. Det innebærer hvordan elevene erfarer det som skjer i klasserommet.  

Både i grunnskolen og i den videregående skole skal opplæringen være i samsvar med 

læreplanverket, den formelle læreplanen. Læreplanverket er en forskrift som er fastsatt ved 

hjemmel i opplæringsloven. Det vil si at lærerne er juridisk bunnet til å følge læreplanen 

(Utdanningsdirektoratet, 2009). 
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Læreplanen fra Kunnskapsløftet inneholder blant annet kompetansemål som læreren skal 

jobbe for at alle elevene når. Disse målene er presise når det gjelder hva elevene skal kunne 

innenfor de ulike fagområdene, men de er mindre detaljerte på anvisninger om lærestoff 

(Imsen, 2005). Det betyr at det blir opp til lærebokforfatterne og den enkelte lærer å tolke 

læreplanen, og deretter legge opp undervisningen etter sin oppfattende læreplan, slik at 

elevene når kompetansemålene.  

Lærebøkene er et produkt av forfatternes oppfattede læreplan. Videre skal lærerne bruke 

bøkene i sin undervisning, sammen med sin oppfatning av læreplanen. Til sammen vil det gi 

en undervisning til elevene, som igjen gir elevene en erfaring av skolen og hva de har lært – 

den erfarte læreplan. 

2.6 Naturvitenskapens tre dimensjoner 
Innenfor ideenes læreplan ligger det tanker om hva et fag er, hvorfor vi skal ha nettopp dette 

faget i skolen. Et fag som er for alle må bety at det er kunnskaper i faget vi mener alle trenger: 

Vi snakker altså om de naturfaglige kunnskaper og ferdigheten som folk flest bør ha i 
vårt samfunn (Sjøberg, 2009, s. 182). 

De naturfaglige kunnskaper og ferdigheter deler man ofte i tre dimensjoner: Naturvitenskapen 

som produkt, prosess og sosial institusjon. Alle disse tre dimensjonene hører i følge Sjøberg 

(2009) med til naturfag som allmenndannelse, og fremstillingen nedenfor er bygget på hans 

bok (Sjøberg, 2009): 

Den første dimensjonen - naturvitenskapen som produkt- er naturvitenskapen som 

eksisterende kunnskap: verdenssyn, teorier, modeller, lover og begreper. Det er denne 

dimensjonen skolen tradisjonelt har vektlagt mest. 

Den andre – naturvitenskapen som prosess- er noe man gjør, metoder og prosesser som 

anvendes for å finne svar på spørsmål. Metodene kan også anvendes i svarsøking innenfor 

andre områder, dermed har dimensjonen verdi ikke bare innenfor naturfag. 

Den tredje – naturvitenskapen som sosial institusjon - går ut på at naturvitenskapen ikke 

lenger bare er en søken etter sannhet, men en del av samfunnet vårt. Det handler blant annet 

om hvordan forskere samarbeider, hvordan naturvitenskapen spiller en viktig rolle i vårt 

dagligliv og hvilke etiske utfordringer naturvitenskapen bringer samfunnet. 
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Disse tre dimensjonene av naturvitenskapen skal altså utgjøre et fag i den norske skole. 

2.7 Hvorfor naturfag i skolen? 
Ethvert fag må, i følge Sjøberg (2009), kunne begrunne sin plass i skolen. Gjennom boka 

Naturfag som allmenndannelse – en kritisk fagdidaktikk forsøker han så å svare på spørsmålet 

om hvorfor vi har naturfag for alle i skolen. Sjøberg (2009) tar da frem fire argumenter for 

naturfag i skolen:  

2.7.1 Demokratiargumentet 

Demokratiargumentet går ut på at det er nødvendig for folk flest å ha noe kunnskap innenfor 

naturvitenskapen hvis demokratiet skal fungere. Dagens politiske situasjon består av mange 

naturvitenskaplige utfordringer, som klimaendringer, energiforbruk, ressursutnyttelse, 

forskjell på rik og fattig osv.  

For å henge med i diskusjonene er det nyttig med noe kunnskap innenfor produktdimensjonen 

til naturvitenskapen. Man kan ikke bare ta stilling etter følelser, da hver sak har mer enn en 

side.  

I et demokrati står ytringsfrihet sentralt. Dermed trenger folk flest å kunne vurdere om 

argumentasjonen virker troverdig. For å kunne ta stilling til argumentasjonen er det nyttig 

med noe kunnskap om hvordan de naturvitenskaplige arbeidsmetodene er. Man trenger å vite 

noe om prosessdimensjonen til naturvitenskapen.  

I tillegg er det ofte egne interesser som ligger bak argumentasjonen. Å vite noe om hvordan 

vitenskapen og teknologien fungerer i forhold til samfunnet, er også nødvendig. Man trenger 

derfor også kunnskap innenfor den siste dimensjonen i naturvitenskapen, nemlig 

naturvitenskapen som sosial institusjon.  

Sjøberg (2009) tar altså i dette argumentet frem viktigheten av alle de tre dimensjonene til 

naturvitenskapen i allmenndannelsen. 

Demokratiargumentet til Sjøberg (2009) handler om å lære naturfag for å fungere i et 

demokrati, men kanskje kan også naturfag oppdra til demokrati. Gjennom naturfag kan man 

lære om hvordan vitenskapen fungerer: hvordan det beste argumentet er makt, ikke 
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manipulasjon, men overbevisning (Kalleberg, 2010). Argumentasjon kan være en god 

”øvelse” for demokratiet, ikke bare fordi det er viktig med kunnskap for å delta i et demokrati, 

men fordi det er viktig å vite hva et demokrati faktisk er og hvordan det fungerer. Å lære om 

hvordan et demokrati funger kan kanskje være mulig gjennom naturfagsundervisningen fordi 

det er en del sammenhenger mellom et velfungerende forskersamfunn og et velfungerende 

demokrati (Kalleberg, 2010). 

2.7.2 Økonomiargumentet 

Økonomiargumentet tar frem to økonomiske perspektiver: samfunnets økonomi og din egen 

økonomi. Samfunnets økonomi handler om at samfunnets økonomiske vekst er avhengig av å 

ha et økonomisk grunnlag å hvile på.  Naturvitenskapen er blant annet viktig i utviklingen av 

Norges oljebaserte økonomi. I tillegg trenger samfunnet vårt noe å leve av etter oljen. Sjøberg 

(2009) er kritisk til dette argument selv, da det ikke nødvendigvis er flere naturvitere 

samfunnet trenger, men heller en generelt høyt utdannet befolkning. Selv om vi ikke trenger 

at alle er sterke faglig innenfor naturvitenskap, trenger vi noen, og man kunne da argumentere 

for at man ikke trenger å ha naturfag i skolen for alle, men heller la de som interesserer seg 

for det bruke sine evner innenfor det. Men fordi alle har en stemme som teller likt innenfor 

demokratiet vårt, kan vi ikke ha en elite som kan alt, og en befolkning som kan ingenting.  

Den andre siden av økonomiargumentet tar frem den personlige økonomien, at det er 

personlig lønnsomt å ha en naturfaglig bakgrunn. Denne siden mener Sjøberg (2009) er 

problematisk, da man vet at realfagene krever mer arbeid i skolen, og man får som regel 

svakere karakterer i fagene, i tillegg er det ikke de med naturfaglig utdannelser som tjener 

mest penger. Likevel kan en realfaglig utdanning være en vei til en trygg og sikker inntekt.  

2.7.3 Nytteargumentet 

Nytteargumentet går ut på at man ved hjelp av kunnskaper og ferdigheter i naturfag lettere 

mestrer hverdagen, fordi vår hverdag er preget av vitenskap og teknologi. For dette 

argumentet finnes det også svake sider. For det første så er det mer teknologiske ferdigheter 

man trenger, enn naturvitenskaplig kunnskap. For det andre kan som regel elevene disse 

ferdighetene bedre enn sine lærere. Det er noe de lærer seg, uavhengig av 

naturfagsundervisningen. Likevel kan man argumentere for nytteargument, om man mener det 

er viktig å kunne forstå og forklare verden rundt seg, for å unngå fremmedgjøring. I tillegg tar 
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Sjøberg (2009) frem viktigheten av det å kunne skille mellom hva som er mulig og hva som 

ikke er mulig i hverdagen vår. Som forbrukere vil vi alltid oppleve at mennesker prøver å 

selge oss ting, og reklamene er fulle av naturvitenskaplige begreper. Å kunne skille sant fra 

usant kan absolutt være nyttig.  

2.7.4 Kulturargumentet 

Kulturargumentet går ut på at naturvitenskapen er et av våre viktigste kulturprodukter. På 

samme måte som man må lære om etiske fag, må man også lære om naturvitenskap. Dersom 

allmenndannelse er målet, er det viktig å lære om naturvitenskapen fordi det er en viktig del 

av vår kulturarv. Sjøberg (2009) problematiserer dette argumentet: For det første er det mange 

som ikke ser på naturvitenskapen som en del av kulturarven. For det andre er vitenskapen et 

produkt av ”den hvite manns kultur” og bærer preg av det. Noen elever vil kunne oppleve 

denne kulturen som fremmed og uønsket. Dette motargumentet gjelder ikke bare for 

naturfaget, men også for andre fag.  

2.7.5 Oppsummering for begrunnelse av naturfag i skolen 

Gjennom denne begrunnelsen for naturfag i skolen, kan man bli overbevist om at naturfaget 

hører hjemme i skolen, selv om man er kritisk til sider av argumentene. Tenker man da tilbake 

på egen skolegang, er det lett å bli forvirret. For mange bar nok ikke naturfagsundervisningen 

preg av å nå de målene som argumentene tar frem. Pugg og prøver er det mange husker fra 

naturfagstimene. Skolen har opp igjennom tiden blitt reformert med nye læreplaner. Dermed 

er det ikke sikkert dagens naturfag fremstår på samme måte som det faget en gang gjorde.   

I det man begrunner naturfaget i skolen, legges det liten vekt på det tradisjonelle 

kunnskapssynet - naturvitenskapen som produkt, og større vekt på naturvitenskapen som 

prosess og samfunnsmessig institusjon. Stemmer dette overens med det man møter i dagens 

lærebøker? 

2.8 Rammeverk for tekstanalysen 
Ved bruk av disse 4 argumentene for å ha naturfag i skolen, har jeg laget meg et rammeverk 

som jeg analyserer bøkene etter. Poenget mitt er ikke å sammenligne hvilket argument som 

stemmer mest med bøkene, men å se på om bøkene i det hele tatt inneholder tekst som kan 
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sies å passe inn under elementene av allmenndannelse. For lettere å analysere teksten har jeg 

derfor valgt å bruke disse 4 argumentene som hovedkategorier, som jeg deler opp i 

underkategorier for lettere å se hvor ulik tekst hører hjemme. I de følgende avsnittene vil jeg 

presentere mitt rammeverk. 

2.8.1 Demokratikategorien 

Hvor mye kan elever lære, ut fra læreboka, som kan gjøre dem bedre rustet til å møte den 

demokratiske hverdagen de senere skal ut i? For å være bedre rustet trenger man noen 

bakgrunnskunnskaper, slik at man ikke så lett lar seg lure av politikere som bruker 

”vitenskaplige” ord. I tillegg trenger man kunnskap om: hvordan forskning innenfor 

naturvitenskapen foregår, hvordan forskningssamfunnet er, hvordan to forskere kan mene 

forskjellig og likevel være troverdige, hvordan man finner ut ting i vitenskapen, hva som skal 

til for at noe er bevist, hvordan man kan etterprøve de vitenskaplige resultatene osv.  

I de fleste situasjoner i livet trekker man frem at ”øvelse gjør mester” og det er vel ingen 

grunn til at det ikke skal gjelde innefor demokratiet også. Er det noe man vil skal fungere bra, 

er det jo nettopp dette. Så å øve seg på å bruke naturfaglig kunnskap inn i 

hverdagsproblemstillinger, kan også trekkes frem her. 

I demokratikategorien vil jeg plassere tekst som fokuserer på: 

• Forskersamfunnet - Samarbeid og uenighet mellom forskere og om hvordan 

forskersamfunnet kommer frem til kunnskap. 

• Kunnskap i møte med utfordringer – Utfordringer fra hverdagen som kan løses med 

kunnskap innenfor naturvitenskapen.  

• Vitenskap i politiske beslutninger – Politiske beslutninger eller diskusjoner, der 

vitenskaplig kunnskap er grunnlaget for avgjørelsene eller argumentene. 

• Vitenskaplige arbeidsprosesser – Hvordan forskeren jobber. Her inngår alt som har 

med de naturvitenskaplige prosessene å gjøre. 

• Generelle, teoretiske kunnskaper innenfor naturvitenskap - produktdimensjonen av 

faget. 
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2.8.2 Økonomikategorien 

Skal vi ha et naturfag i skolen fordi samfunnet rent økonomisk trenger flere realister, og fordi 

det rent økonomisk kan lønne seg for den enkelte å studere realfag, må naturfaget faktisk få 

elever til å velge realfag videre. Gjør faget det? Får man gjennom naturfaget vite hva fysikk 

er? Får man vite hva man kan jobbe med som fysiker? Eller hvilke verdier en fysiker har? 

Vekker naturfaget interessen for fysikk? Inneholder bøkene de temaene som elevene har sagt 

var interessante? 

Fordi vi alle har en stemmerett og alle er med på å utvikle samfunnet, er det viktig for 

samfunnets økonomi at vi alle har noe kunnskap innenfor naturvitenskapen.  

I økonomikategorien vil jeg plassere tekst som fokuserer på: 

• Inspirerende temaer – Temaer som inspirerer i forhold til fysikk. Tekst som tar opp 

temaer elevene gjennom ROSE har sagt at de interesserer seg for.  

• Hva er fysikk? – Tekst som handler om hvilke tema som er fysikk. 

• Fysikerens jobb – Hva fysikeren jobber med.  Noe overlappende med Vitenskaplige 

arbeidsprosesser, men her kommer også inn tekst som handler om fysikerens 

betydning i uløste fremtidsspørsmål inn. 

• Generelle, teoretiske kunnskaper innenfor naturvitenskap – produktdimensjonen av 
faget. 

2.8.3 Nyttekategorien 

Gjennom naturfag kan man lære å mestre hverdagen bedre. Naturfag skal i følge dette 

argumentet være nyttig. Er faget nyttig? Får leseren en større forståelse for den verden han 

eller hun møter rundt seg? Legger bøkene vekt på å forklare hvordan ting vi bruker i 

dagliglivet fungerer? Får man en bedre forståelse av hva som er mulig og hva som ikke er 

mulig?  

For å være bedre rustet til ikke å bli lurt i hverdagen, trenger man både en del kunnskap 

innenfor naturfag, men også lærdom som sier noe om hvordan man kan skille en seriøs 

forsker fra en useriøs, slik at man ikke så lett lar seg lure av reklame som bruker 

”vitenskaplige” ord. 
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I nyttekategorien vil jeg plassere tekst som fokuserer på: 

• Hverdagseksempler – Ting vi bruker i dagliglivet og hvordan de virker. 

• Nytteverdien av fysikk – Hvordan brukes fysikken i forskjellige deler av industri, 

medisin eller lignende.  

• Kunnskap om hva som er mulig og ikke mulig – Tekst som gir leseren forståelse for at 

det å tro på det som ligger utenfor rekkevidde, er en del av det å være forsker, samtidig 

som man ikke skal la seg lure. 

• Hva kan vi stole på? - Tekst som gir leseren mulighet til å skille mellom useriøse og 

seriøse argumenter i reklame, forskning eller lignende. Dette kan overlappe noe med 

Forskersamfunnet. 

• Generelle, teoretiske kunnskaper innenfor naturvitenskap – produktdimensjonen av 
faget. 

 

2.8.4 Kulturkategorien 

Vitenskapen er et viktig produkt av vår kultur, og hører derfor hjemme i skolen, på samme 

måte som Ibsen hører til. Møter leseren denne kulturarven igjennom bøkene? Blir det lagt 

vekt på historien til vitenskapen? Får man vite hvordan vitenskapen er en viktig del av vår 

hverdag? Bidrar bøkene til å skape forståelse for de forandringer som vitenskapen har brakt 

med seg? Er det vekt på at de leveforholdene vi har i dag, ikke ville vært mulig uten 

vitenskapen? Møter man forskere fra alle typer kulturer? Får man innsyn i at vitenskapen er 

viktig i alle land?  

I kulturkategorien vil jeg plassere tekst som fokuserer på: 

• Historisk perspektiv – Sette naturvitenskapen inn i et historisk perspektiv, enten 

gjennom historiske personer eller gjennom historiske hendelser. 

• Forandringer pga. vitenskapen – Forandringer som er skjedd som følge av 

naturvitenskapen, som setter fokus på hva samfunnet er nå i forhold til hva det kunne 

vært uten vitenskapen, både i form av rent praktiske endringer, men også i form av 

endringer i tankesett. 
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• Vitenskapen i ikke-vestlige kulturer – Ikke-vestlige kulturer eller forskere, som også 

har tenkt og bidratt til dagens vitenskap.  

• Vitenskapens produkter - produktdimensjonen av faget. 

2.8.5 Oppsummering rammeverk 

Ut fra disse underkategoriene vil jeg bygge opp min analyse. Ved å analysere bøkene med 

tanke på dette, kan vi få et innblikk i på hvilke måter bøkene kan sies å bidra til 

allmenndannelse. 
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3 Metode 
Metoden som er brukt for å besvare forskningsspørsmålene, vil i de følgende avsnittene bli 

gjennomgått. Kapittel 3.1 vil ta for seg hvordan studien er begrenset med tanke på valg av 

bøker og definisjon av hva som er fysikk i bøker og kompetansemål. Kapittel 3.2 vil ta for seg 

hvordan det er gjort tellinger i forhold til både kompetansemål (forskningsspørsmål 1) og 

interesser (forskningsspørsmål 2). Kapittel 3.3 vil ta for seg hvordan analysen av innhold med 

allmenndannelsespreg i bøkene er blitt gjort (forskningsspørsmål 3). Kapittel 3.4 vil gi en 

grundig gjennomgang av studiens validitet og reliabilitet. 

3.1 Begrensing av oppgaven 

3.1.1 Valg av bøker 

Det første som måtte gjøres var å velge ut hvilke bøker som skulle analyseres. Det ble valgt ut 

fire læreverk, da de er omtrent like store i utsalg, og til sammen dekker så godt som hele 

markedet for studieforberedende linjer (Gyldendal- undervisning, 2010):  

• Senit – Gyldendal (Marion, Hov, Thyrhaug & Trongmo, 2009)  

• Nexus – Aschehoug (Ekeland, Johansen & Strand, 2009)  

• Kosmos - Cappelen Damm (Heskestad, Lerstad & Liebich, 2009)  

• Naturfag 5 – Aschehoug (Brandt, Fonstad, Hushovd & Tellefsen, 2006)  

Det måtte i tillegg tas stilling til om studiebøker skulle være med. Det viste seg at det kun var 

Naturfag 5 som hadde både lærebok og studiebok. På grunn av tidsbegrensning ble det valgt å 

ikke se nærmere på denne studieboka, og da heller ikke se på oppgaver og forsøk i resten av 

bøkene, for å gjøre sammenligningen mest mulig rettferdig. 

3.1.2 Definisjon av hva som er fysikk i bøkene 

Deretter måtte det avgrenses hva som er fysikk i bøkene. Naturvitenskaplig arbeid blir for 

tiden mer og mer tverrfaglig. Fagområder som biokjemi og biomedisinsk fysikk er eksempler 

på områder som ikke bare kan plasseres i en av båsene: fysikk, kjemi eller biologi.  
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De unge møter naturvitenskapen i skolen gjennom naturfag, som består av fysikk, kjemi, 

biologi og geofag, samt teknologi, innvevet i de andre temaene. Når jeg nå kun skal se på 

fysikkdelen av naturfaget, må jeg dele pensum opp. Jeg har valgt å dele dette opp etter 

kapitler. Dette gjør jeg fordi det er så mange tverrfaglige emner. Skulle jeg tatt ut et 

delkapittel her og der, så ville det blitt veldig uoversiktlig. Oppdelingen er gjort på en 

inkluderende måte for fysikkens del. Det vil si at de temaene som her blir plassert som fysikk, 

ikke bare trenger å være fysikk, men kan også være biologi, kjemi, geofag eller teknologi, 

men har sider som kan knyttes til fysikken. Derfor plasserer jeg kapitelet om bærekraftig 

utvikling under fysikk, selv om det helt klart ikke bare er fysikk. Det at jeg plasserer det under 

fysikk, utelukker ikke de andre fagene. I denne studien er ikke målet å dele pensum opp i helt 

lukkede båser. De deler av pensum som på en eller annen måte har tilknytning til fysikk, er 

valgt ut som en del av fysikken. Kreft og kreftbehandling er et typisk eksempel på tema som 

her velges som fysikk, men som helt klart også har sider innefor andre fagområder. I tillegg 

vil teknologi være innvevet litt i de fleste kapitler, de sidene av teknologi som er i ”fysikk 

kapitelene” blir dermed en del av hva jeg her regner som fysikk. Med det er det ikke sagt at 

jeg mener teknologi er fysikk, men bare at teknologieksempler er med i oppgaven fordi 

teknologi er integrert inn i de andre emnene. 

3.1.3 Definisjon av hva som er fysikk i kompetansemålene 

Læreplanen for Naturfag 1 inneholder 6 hovedområder med til sammen 35 kompetansemål. 

Da valget om hva som er fysikk i kompetansemålene skulle tas, måtte det bestemmes om man 

skulle velge ut hele hovedområder eller enkelte kompetansemål. Ved å velge ut de 

hovedområdene som er nevnt i kapittel 1.1.1, ville det blitt 4 av 6 hovedområder, som 

inneholdt til sammen 25 av 35 kompetansemål. På denne måten vil det virke som om fysikk er 

en mye større del av naturfag enn hva de andre fagdisiplinene er.  

Under naturfagets Formål med faget står: 

Selv om naturvitenskapen er delt opp i ulike fagdisipliner som biologi, fysikk og kjemi 
og geofag, er målet at skolefaget naturfag både teoretisk og praktisk framstår som et helhetlig 
fag (Utdanningsdirektoratet, 2006). 

Dette taler om et ønske om helhet. Læreplanmålene er skrevet med tanke på dette formålet, og 

er ikke kategorisert etter fagdisiplinene. Det betyr at det er vanskelig å dele de 6 

hovedområdene inn etter de ulike fagdisiplinene. Da er det lettere å skille mellom 
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kompetansemålene. Jeg har derfor valgt å velge ut de kompetansemålene som er fysikk under 

de 4 hovedområdene: ”Stråling og radioaktivitet”, ”Energi for framtiden, ”Forskerspiren” og 

”Bærekraftig utvikling”. Dette ble gjort på en inkluderende måte for fysikkens del, på samme 

måte som for definisjonen av hva som er fysikk i bøkene. Det betyr at de målene som blir sagt 

er fysikk her, ikke er utelukkende kun fysikk, men at de på en eller annen måte kan knyttes 

opp mot fysikkfaget. Det vil føre til at andelen av fysikk vil framstå som noe høyere enn hva 

den faktisk er. Skulle man hatt en slik opptelling for de andre fagene også, ville det til 

sammen ha summert opp til mer enn 100 %.  

3.1.4 Definisjon av hva som er fysikk blant temaene i ROSE-
undersøkelsen 

Jeg har brukt data fra ROSE for å sammenligne hva elever interesserer seg for i fysikk, med 

hva som står i bøkene. Dataene var, i følge Schreiner og Sjøberg (2006), representative for 

norske 10.klassinger. Jeg antar at disse interessene ikke endres i stor grad når det gjelder 

1.klassinger på videregående skoler.  

Av de 108 temaene som elevene har krysset av på om de er veldig interesserte i eller ikke, 

som forklart i avsnitt kapittel 2.3, er de temaene som ikke er fysikk tatt bort. Da gjenstod det 

48 temaer, som jeg mener kan knyttes til fysikk. På samme måte som ved valg av 

kompetansemål og fysikk pensum, har jeg her vært inkluderende for fysikk ved valg av disse 

temaene, det vil si jeg utelukker ikke at noen av disse temaene kan knyttes til andre 

fagdisipliner også. 

3.1.5 Fysikk eller teknologi 

Både når det kommer til kompetansemål, innhold i lærebøkene og i ROSE-temaene har jeg 

ikke skilt mellom fysikk og teknologi. Det er likevel ikke slik at fysikk og tekologi er to sider 

av samme sak, der fysikken er teoretisk og teknologien er praktisk. Sjøberg (2009) tar frem 

flere grunnleggende forskjeller mellom teknologi og vitenskap, blant annet at vitenskapen vil 

forstå hvorfor, mens teknologien vil vite hvordan: vitenskapen vil forstå verden, mens 

tekologien vil løse praktiske problemer. Produktene blir dermed også ulike: vitenskapen 

produserer tanker, lover, teorier osv. mens teknologien produserer konkrete produkter. At jeg 

har valgt å ikke skille tekologi og fysikk her, kommer av at jeg ser på hva elevene interesserer 

seg for og på allmenndannelse. Begge disse to punktene har sterk tilknytning til teknologi. 



21 
 

Om teknologi burde vært et eget fag i skolen er en annen diskusjon, se for eksempel Bungum 

(2006). I norsk skole er teknologi en del av naturfaget, mens i en del andre land er det innført 

som eget skolefag.  En del av eksemplene som brukes i disse teknologifagene er praktiske 

forsøk fra tradisjonell fysikk (Sjøberg, 2009). Jeg har derfor valgt å inkludere teknologien i 

fysikk, fordi det kan være vanskelig å skille teknologi fra fysikk da bøkene ikke skiller 

mellom disse. I tillegg kan en del av de temaene elevene finner interessante, knyttes til både 

teknologi og fysikk. Teknologi er integrert i naturfaget i Norge, og blir dermed ikke skilt fra 

fysikken i denne oppgaven, i tråd med det ”inkluderende utvalget” som er beskrevet tidligere.  

3.2 Tellinger 

3.2.1 Vektlegging av kompetansemål 

For å få en helhetsoversikt over bøkene, har jeg valgt å se på hvordan de ulike verkene har 

valgt ut og vinklet stoffet, og hvordan omfanget er på de ulike emnene. Bøkene er skrevet 

som en helhet, og kan ikke deles opp etter mål. Noen mål finner man igjen litt her og litt der. 

Derfor blir ikke den inndelingen jeg har gjort helt perfekt, da det kun ville vært mulig om 

læreboka var skrevet etter kompetansemålene med ett mål om gangen. Det at pensum er flettet 

sammen, er en bra ting, fordi elevene vil dermed lettere kunne oppleve sammenhenger og se 

linjer. Jeg har likevel gjort et forsøk på å telle opp hvor stort omfanget av hvert mål er, ved å 

se hvor mye stoff i lærebokteksten som er knyttet til hvert mål. 

Jeg brukte da det jeg hadde valgt ut av fysikkpensum i bøkene, samt de målene jeg hadde 

kategorisert som fysikk. Jeg valgte å se på hver enkelt side under denne sammenligningen, og 

plasserte hver side fra fysikkdelen av bøkene under tilhørende mål. Dette kunne også blitt 

gjort ved å plassere ut delkapitler, men for å ha mulighet til å sammenligne bøkene med 

hverandre, valgte jeg å bruke sider, da de ulike bøkene har varierende lengde på sine 

delkapitler. På denne måten fikk jeg muligheten til å regne ut prosentverdien av vektleggingen 

av ulike kompetansemål for hver bok, noe som ikke ville blitt like riktig ved bruk av 

delkapitler, da et delkapittel kan variere fra noen linjer til flere sider. I tilegg kunne det hende 

at et delkapittel inneholdt pensum fra mer enn ett kompetansemål.  

Jeg plasserte altså hver enkelt side under tilhørende kompetansemål. En side kunne deles i to, 

hvis noe hørte til et mål og resten til et annet mål. Noen ganger inneholdt en side så mye at 

den kunne blitt plassert under tre eller flere mål, dette valgte jeg ikke å gjøre, da jeg mener det 
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ville blitt for lite oversiktelig. I slike tilfeller måtte jeg velge de to målene jeg mente var mest 

dominerende.  

Noen sider inneholder kun tre linjer tekst og bilder, de regnes likevel som en hel side. Det 

betyr at på noen av halvsidene kan det være mer tekst enn hva som er tilfelle for de hele 

sidene. Jeg har valgt å gjøre det slik fordi også bilder er med på å formidle. Så selv om 

bildene tar mye plass, er de en del av siden og regnes som en del av teksten. I tillegg vil det 

bli alt for lite oversiktlig om jeg hadde talt antall setninger i stedet for sider. Jeg antar at disse 

ujevnhetene vil utlignes noe, fordi det gjelder alle bøkene. 

Hva som er nødvendig tilleggsstoff til kompetansemålene og hva som ikke er det, er en 

vurderingssak. Her har jeg valgt å kun regne stoff som jeg mener direkte hører til målene, 

under målene. Stoff som kanskje kan bli sett på som nødvendig for å kunne nå målene, men 

som ikke er en direkte følge av målene, har jeg plassert tematisk, under Tilleggsstoff. 

Noen av kompetansemålene handler om naturfagets prosessdimensjon. Disse målene sier man 

skal gjennomføre forsøk eller undersøkelser, da kreves mer enn bare å lese i læreboka. Alle de 

fire bøkene har tilhørende forsøk. Senit har dette på nettsidene, Nexus og Kosmos har det i 

bøkene, Naturfag 5 har det i tilhørende studiebok. Jeg har valgt å ikke se på forsøkene i 

bøkene. Det betyr at i analysen vil det ikke være så mye stoff knyttet til kompetansemål som 

”planlegge og gjennomføre forsøk”. Det vil være noe stoff, da bøkene innimellom beskriver 

hvordan forskere planlegger sine forsøk. Det vil likevel være mindre stoff her, enn hva det 

egentlig er, siden lærebøkenes forsøk ikke er med i analysen. 

Noen temaer glir noe over i hverandre, og jeg har da måttet velge hvor jeg mener stoffet hører 

til.  For eksempel ioniserende stråling og radioaktivitet: Ioniserende stråling er stråling som 

har så stor energi at de kan endre på atomer / ionisere atomer, og er dermed en 

fellesbetegnelse for røntgenstråling og stråling fra radioaktive kilder.  Når det ene målet er å 

forklare radioaktivitet og det andre er ulike typer ioniserende stråling, glir dette litt over i 

hverandre. Jeg har valgt å ta alfa, beta og gamma stråling under ioniserende stråling, da de 

beskriver strålingstypene, mens andre ting som handler direkte om hva radioaktivitet er, er 

under radioaktivitet. Når slike valg er blitt tatt, har jeg forsøkt å være konsekvent, slik at det 

blir likt for alle bøkene. 

Noe av teksten som er kategorisert som fysikk, inneholder stoff som ikke er fysikk. Dette er 

naturlig, da jeg har valgt å forholde meg til kun hele kapitler. I tillegg er faget slik at det skal 
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være integrert, det betyr at stoffet ikke blir delt inn etter fag, og dermed vil noe i de kapitlene 

jeg har valgt ut være fysikk, annet ikke. Det som ikke er fysikk har jeg dermed plassert under 

kategorien ”Ikke fysikk”. Dette stoffet er mest sannsynlig relater til andre mål i faget, som jeg 

ikke ser på. 

3.2.2 Interesser i ROSE 

Fra de norske rådataene fra ROSE, som jeg har fått tilgang til gjennom en SPSS-fil, valgte jeg 

som sagt ut 48 av de 108 temaene som respondentene hadde svart på om de var interesserte i 

eller ikke. Ved bruk av programmene SPSS og Excel lagde jeg en liste med 

gjennomsnittverdien som respondentene hadde gitt hvert av disse temaene. 

Gjennomsnittsverdien kunne variere fra 1 til 4. Elevene hadde, som forklart under teoridelen, 

krysset av fra 1 til 4 om de henholdsvis var ikke interessert, litt interessert, interessert eller 

veldig interessert i temaet.  

Jeg valgte å gjøre dette i en gutte- og jenteliste, da det har vist seg fra Schreiners (2006) 

arbeid at det er en del ulikheter i hva jenter og gutter interesserer seg for. Det vil si at jeg laget 

to lister, der den ene var sortert etter jenters gjennomsnittsverdi av interesser for de ulike 

emnene, og tilsvarende for gutter. Disse to listene ble laget for å kunne sammenligne med 

bøkene om de faktisk tar opp temaer som interesserer elevene. Jeg valgte å bruke de 20 

temaene med høyest gjennomsnittsverdi på henholdsvis jente- og guttelisten til denne 

sammenligningen. 

For å kontrollere validiteten til disse to gjennomsnittslistene, ble det gjort enda en sortering. 

Denne sorteringen ble gjort fordi et gjennomsnitt på for eksempel 2,5 kan bety at man har 25 

% av respondentene på hvert alternativ, eller at man har 25 % som svarer 1, mens 75 % svarer 

3, eller at man har 25 % som svarer 4 og 75 % som svarer 2. Flere måter å krysse av på kan 

altså gi samme gjennomsnittsverdi, dermed kan det være nyttig å vite hvor stor andel av 

elevene som svarte at de faktisk var interesserte eller veldig interesserte i et tema. Jeg brukte 

derfor dataene fra ROSE til å se hvor stor prosentandel som svarte at de var interesserte (3) 

eller veldig interesserte (4) på hvert emne. Dette ble gjort samlet for gutter og jenter. De 

temaene som hadde mer enn 50 % av respondentene som var interesserte eller veldig 

interesserte, sammenlignet jeg med temaene på de to gjennomsnittslistene. Det var 18 emner 

som hadde mer enn 50 % av respondentene som var interesserte eller veldig interesserte. Da 

det viste seg at de 18 emnene ble dekket enten av de 17 første emnene på guttenes 
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gjennomsnittsliste eller av de 20 første for jentenes gjennomsnittsliste, ble validiteten til disse 

to gjennomsnittslistene styrket. 

Jeg brukte altså de to listene, en for gutter og en for jenter, med de 20 emnene som hadde fått 

høyest gjennomsnittsverdi for henholdsvis gutter og jenter. Listene ble brukt til å lete 

gjennom lærebøkene, etter de samme temaene, for å se om bøkene tar opp de temaene som 

elevene, gjennom ROSE, sier de interesserer deg for.  

Jeg valgte å se på gutt og jente separat, siden det var en del ulikheter i de to listene. Jeg har på 

samme måte som ved telling av kompetansemål valgt å se på antall sider her, da det blir mer 

sammenlignbart med tellingene fra kompetansemål. I tillegg har jeg talt avsnitt, da en del av 

de temaene elevene interesserer seg for, bare nevnes ved en setning her og en setning der. Et 

slik avsnitt inneholder da 1 – 3 setninger. I summeringen har jeg da latt 5 avsnitt telle som 1 

side og 2 halvsider som 1. Da en side inneholder alt fra mye tekst til lite tekst, gir ikke en 

opptelling av sider en helt korrekt fremstilling, men gir grunnlag for noe sammenligning da 

det blir gjort på samme måte for alle bøkene. Jeg har derfor i tillegg talt opp antall ganger man 

møter et tema av interesse i bøkene. Dette ble gjort fordi en liten setning kan være med å 

vekke interessen for et større tekstutdrag. Det er dermed spennende å se hvor mange ganger 

teksten som leseren møter i bøkene, blir knyttet opp mot noe av interesse hos elevene. 

Det er viktig å være klar over at selv om det er elever som har krysset av for om de 

interesserer seg for et tema eller ikke, er de temaene som de skulle krysse av på, på forhånd 

valgt ut av forskere som står bak ROSE, så mest sannsynlig finnes det andre temaer som 

elever kunne sagt de interesser seg for i tillegg. 

Hva elevene interesserer seg for, er også en del av allmenndannelsesbegrepet jeg har brukt i 

denne oppgaven, se kapittel 2.8.2 Økonomikategorien. Dette vil dermed også bli med i 

allmenndannelsesanalysen, men det har likevel fått en egen plass i oppgaven fordi interesse 

er, som beskrevet i kapittel 1.1.1 en viktig faktor i unges valg av fag og utdanning. På denne 

måten vil det bli større mulighet for å gå i detalj på dette med interesser på en oversiktlig 

måte, enn hvis det bare skulle stått som en del av allmenndannelsen. 
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3.3 Allmenndannelse i bøkene 

3.3.1 Rammeverk 

I kapittel 2.8 ble de 4 argumentene for å ha naturfag i en skole for alle, delt opp i 18 

underkategorier. Disse kategoriene la grunnlaget for min analyse. Fordi de fleste av oss har 

erfaring med lærebøker, meg inkludert, har jeg valgt å gjøre mine betraktninger igjennom et 

rammeverk. På denne måten er det lettere å ha fokus på hva jeg skal observere, og ikke bli 

”blind” av egne, tidligere erfaringer med lærebøker (Postholm, 2005).  

Av de 18 underkategoriene er Generell teoretisk kunnskap mer enn en kategori, da dette er et 

underargument som passer inn under alle de 4 hovedkategoriene. Det gjør at man etter disse 

kategoriene da kunne si at alt i boka er allmenndannende, da alt stoff vil kunne plasseres 

under en av disse 18 underkategoriene. Jeg har derfor valgt å ikke regne Generell teoretisk 

kunnskap som en del av allmenndannelsen. Alle argumentene trenger generell teoretisk 

kunnskap for å være et argument, men hva denne kunnskapen er, er ikke selvsagt. I tillegg er 

det slik at har man for eksempel kunnskap om miljø og klima, hjelper ikke det oss noe i 

demokratiet, med mindre vi også klarer å bruke denne kunnskapen inn i situasjonen. Så selv 

om man trenger den generelle teorien, trenger man også noe mer.  

Jeg har derfor valgt å analysere teksten i bøkene etter de 4 hovedkategoriene, med til sammen 

14 underkategorier. ”Generell teoretisk kunnskap” er ikke lenger en underkategori, som 

begrunnet. Dermed har jeg en 5. kategori som inneholder ”Generell teoretisk kunnskap”. Jeg 

lagde altså en egen hovedkategori for Generell teoretisk kunnskap, fordi det kan diskuteres 

hva denne teorien bør være, og fordi man da får mer oversikt over hva som er samfunnsrettet 

og hva som er ren teori på denne måten. De kategoriene jeg da sto igjen med var som vist i 

Tabell 1: 
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Demokrati-
kategorien 

Økonomi-
kategorien 

Nytte-
kategorien 

Kultur-
kategorien 

Generell 
teoretisk 
kunnskap 

Forskersamfunnet Inspirerende 
temaer 

Hverdags-
eksempler 

Historisk 
perspektiv 

 

Kunnskap i møte 
med utfordringer 

Hva er fysikk Nytteverdi 
av fysikk 

Forandringer 
pga. 
vitenskapen 

 

Vitenskap i 
politiske 
beslutninger 

Fysikerens jobb Kunnskap 
om hva som 
er mulig og 
ikke mulig 

Vitenskapen i 
ikke-vestlige 
kulturer 

 

Vitenskaplige 
arbeidsprosesser 

 Hva kan vi 
stole på? 

  

Tabell 1: De 5 kategoriene for allmenndannelse, med tilhørende underkategorier. 

 
Disse 5 hovedkategoriene, med sine 14 underkategoriene la grunnelaget for min analyse.  

Ut fra disse kategoriene ønsket jeg å få en oversikt over hvor mye bøkene inneholder av 

”allmenndannende stoff”. 

Jeg har her foretatt visse valg, som å plassere Inspirerende temaer under økonomikategorien. 

Man kunne kanskje sagt at dette kunne høre hjemme andre plasser også. Jeg har valgt å bare 

ha denne kategorien en plass, da poenget mitt ikke er å sammenligne hvilket argument som 

stemmer mest med bøkene, men å se på om bøkene i det hele tatt inneholder tekst som kan 

sies å passe inn under allmenndannelse. Skulle denne kategorien blitt plassert flere plasser, 

ville analysen blitt noe uoversiktlig.  

Hvilke type tekst som blir kodet til de ulike kategoriene, er som forklart i kapittel 2.8. 

Kategorien Inspirerende temaer kan trenge en ekstra forklaring: De temaene som jeg har 

kodet som Inspirerende temaer, er de temaene jeg tidligere har sett på under interesser. Det er 

absolutt mulig at mer enn bare de temaene elevene, gjennom ROSE, har sagt at de interesserer 

seg for, er inspirerende. Da jeg ikke har noen data på dette, har jeg valgt å ikke ta stilling til 

det, da det da ville bare blitt hva jeg tror elever blir inspirerte av.  

Gjennom analysen av teksten har jeg valgt å ikke skille mellom fysikk og teknologi, som 

forklart i kapittel 3.1.5. 
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3.3.2 Valg av kapitler til tekstanalysen 

Det er en tidskrevende prosess å utføre denne tekstanalysen, den er derfor bare gjort på ett 

kapittel i hver bok. Dette skulle selvsagt helst vært gjort på hele boka, men det er det ikke tid 

til her. Likevel vil denne analysen kunne gi en pekepinne på hvordan bøkene er. 

Jeg valgte å se på kapittelet om radioaktivitet i hver av bøkene, fordi dette er et tema der det 

er mulig å bringe på bane en del samfunnsspørsmål, da det er mye politisk diskusjon omkring 

stråling. Samtidig er dette et tema som inneholder mye generell teori også. Man kunne sagt 

det samme om kapittelet om energi, men fordi flere av læreplanmålene under energi ikke er 

kategorisert som fysikk, er dette et kapittel som inneholder mye forskjellig for de fire bøkene, 

da det varierer hvordan de har valgt å dele inn i kapitler. Her vil det da ikke være så lett å få 

relevante sammenlignbare data. Kapittelet om Universet inneholder kanskje mindre politisk 

diskuterbare tema, og er derfor ikke valgt i denne sammenhengen. Det første og siste 

kapittelet i hver bok er om henholdsvis naturvitenskapen generelt og bærekraftig utvikling. 

Disse to temaene inneholder mye stoff som kan plasseres under allmenndannelse. Jeg har 

derfor valgt de bort, da et teoretisk tema som radioaktivitet gir et større inntrykk av hvordan 

lærebøkene har valgt å vinkle stoffet sitt. Innenfor radioaktivitet er det mulighet for å vinkle 

det inn mot samfunn og forskning eller inn mot produktsiden av naturvitenskapen. På den 

måten mener jeg også at denne analysen får en større betydning, da det her kan vise seg litt 

hvordan forfatterne har valgt å vinkle bøkene. 

For de fire lærebøkene ble altså kapittelet om radioaktivitet valgt ut til analysen, se Tabell 2: 

Bok Kapittel Antall sider 
med tekst 

Senit 3. Radioaktivitet 24 

Nexus 4. Stråling – fascinerende, 
farlig og nyttig  

29 

Kosmos 10. Energirik stråling – 
naturlig og menneskeskapt 

15 

Naturfag 5 6. Radioaktivitet – stråling 
fra atomkjerner 

25 

Tabell 2: De 4 kapitlene som ble valgt ut til analysen, fra hver sin lærebok.                                                                                 
Antall sider til hvert kapittel (der oppsummering ikke er inkludert) 

For det valgte kapitelet har tre av bøkene ca like mange sider, mens Kosmos har 10 mindre. 
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I analysen er all tekst tatt med, både vanlig og bildetekst, men ikke oppgaver, verken 

oppgaver etter kapitlene eller kontrolloppgaver underveis. Dette valget ble tatt for å gjøre 

analysen mest mulig rettferdig for de fire bøkene, da det varierer hvor de har oppgavene sine. 

Å se på noen av spørsmålene til et kapittel, men ikke alle, vil kunne gi feil inntrykk.  

3.3.3 Koding i NVivo 

Analysen ble utført ved hjelp av analyseprogrammet NVivo. Programvaren gir mulighet til å 

analysere kvalitativ data. NVivo er særlig egnet for store mengder data og gjør analysen mer 

effektiv og sikker (Beckstrøm, 2006).  

Det første jeg måtte gjøre var å skanne inn all teksten fra kapitlene, slik at jeg fikk det 

elektronisk. Deretter importerte jeg teksten inn i NVivo. I analyseprogrammet NVivo 

gjennomførte jeg en kategorisk inndeling av mine data (lærebøkene). Jeg benyttet meg, som 

sagt, av 4 hovedkategorier, med 3-4 underkategorier hver, i tillegg var Generell teoretisk 

kunnskap også en kategori, uten underkategorier. Teksten ble kategorisert etter en fortolkende 

måte. Det vil si at jeg leser hvert avsnitt og tolker innholdet etter de 14 underkategoriene jeg 

bruker. All tekst ble kodet til noe. Man kan si at kategoriseringen var en beskrivende 

kategorisering, som ble gjort for å beskrive innholdet i bøkene, samt for å gjøre det lettere å 

analysere teksten, med tanke på allmenndannelse.  

Noen av teksten passet flere plasser, som for eksempel tekst om kreftbehandling. Jentene har 

kreft høyt oppe på sin liste over temaer de finner interessante i ROSE undersøkelsen. Derfor 

passer tekst om kreft inn under Inspirerende temaer under Økonomi. Samtidig er utnyttelse av 

stråling i medisinsk bruk en viktig måte å ta nytte av fysikken, og kan derfor også passe inn 

under Nytteverdi av fysikk under Nyttekategorien. Teksten er da blitt kodet som begge deler. 

Dette betyr at prosentverdien til de fem hovedkategoriene vil summere opp til mer enn 100 %.  

3.4 Reliabilitet og validitet  
I all forskning er det viktig å vurdere kvaliteten av arbeidet. Innenfor kvantitativ forskning blir 

begrepene reliabilitet og validitet brukt som mål på kvaliteten av forskningen. Innenfor 

kvalitativ forskning, som denne studien går under, er det ulike syn på hvilke termologier man 

skal bruke. Noen mener man kan bruke de samme begrepene som i kvantitativ forskning, 

mens andre mener man må bruke egne termologier. Robson (2002) sier at det å bruke egne 
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termologier er en støtte til synet om at kvalitative studier er upålitelig og ugyldig. 

Johannessen, Tufte og Kristoffersen (2006) mener derimot at det ”ikke er snakk om enten 

eller, men både og (Johannessen med flere, 2006, s.198)”, og bruker derfor både begrepene 

fra kvantitativ forskning: reliabilitet og validitet, samt Guba og Lincolns (referert i 

Johannessen med flere, 2006) begreper for kvalitativ forskning: pålitelighet, troverdighet, 

overførbarhet og overensstemmelse. Jeg har valgt å gjøre som Johannessen, med flere (2006) 

for å vurdere kvalitetene på mitt arbeid. 

3.4.1 Forskeren som forskningsinstrument 

Intensjonen min bak denne kvalitative tekstanalysen var å ha et åpent sinn i møte med 

datamaterialet. Likevel er det, i kvalitativ forskning, slik at forskeren er det viktigste 

forskningsinstrumentet, og vil prege forskningen med sine egne perspektiver (Postholm, 

2005). Det betyr at jeg, som forsker, drar med meg egne erfaringer, opplevelser og tanker inn 

i mitt analysearbeid.  

Helt konkret vil det si at jeg i analyse av teksten i naturfagsbøkene, bruker mitt skjønn. Jeg 

vurderer hvor jeg vil si hvert tekstutdrag hører til. Det betyr at mine tanker om hvordan man 

kan bruke en tekst til å fremme allmenndannelse, spiller inn i denne kategoriseringen. Jeg har 

forsøkt å vært systematisk i mine vurderinger. På den måten vil sammenligningen mellom 

bøkene bli gyldig, da tolkningen er gjort på samme måte av samme person.  

3.4.2 Reliabilitet (Pålitelighet) 

Reliabilitet innebærer om funnene kan bli reprodusert av en annen forsker (Knain, 1999). 

Innenfor kvalitativ forskning er ikke dette lett å teste, da forskeren bruke seg selv som 

forskningsinstrument. Overført til denne oppgaven har ikke studien blitt reprodusert av en 

annen forsker, da det ikke har vært tid til det, men metoden er detaljert beskrevet for å gi 

mulighet til dette. Påliteligheten er forsøkt i varetatt ved å være åpen om hva som er blitt 

gjort, siden påliteligheten kan strykes ved at forskeren er åpen om sin metode, ved å gi leseren 

en detaljert fremstilling av fremgangsmåten som er brukt under hele studien (Johannessen, 

med flere, 2006). Gjennom Teori og Metode er rammeverket detaljert beskrevet og det er gitt 

forklaring på hvordan stoffet blir kodet. Gjennom Resultater blir det gitt eksempler på all 

koding, med dette kan leseren selv avgjøre om han eller hun er enig i det som er gjort.  
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3.4.3 Begrepsvaliditet (Troverdighet) 

Begrepsvaliditet innebærer om ”man måler det man tror man måler? (Johannessen, med 

flere, 2006)”. Overført til denne oppgaven har jeg her forsøkt å måle hvorvidt bøkene tar opp 

temaer som elevene interesserer seg for og om de er allmenndannende. 

Jeg har gått ut fra interesse som et uproblematisk begrep og antatt at ROSE måler interesser. 

Begrepsvaliditeten i forhold til interesse er ivaretatt ved at jeg har vært åpen om hva studien 

gir svar på. Studien gir ikke svar på om elever synes bøkene er interessante eller ikke, men 

den gir svar på om bøkene tar opp de temaene elevene, gjennom ROSE- undersøkelsen, har 

sagt var interessante.  

Det samme gjelder for begrepsvaliditeten i forhold til allmenndannelse. Jeg har her valgt å 

bruke Sjøbergs (2009) definisjon på allmenndannelse og hans argumenter for å ha naturfag i 

skolen for alle. Da blir det også dette bøkene er blitt testet opp mot.  

Troverdigheten kan, i følge Johannessen, med flere, (2006), styrkes ved å la en annen forsker 

analysere det samme datamaterialet. Dette er ikke blitt gjort, men min veileder Ellen K. 

Henriksen har sett igjennom og kommenter kodingen i NVivo for en av de fire bøkene. 

3.4.4 Ekstern validitet (Overførbarhet) 

Ekstern validitet handler om hvorvidt resultatene fra ett forskningsarbeid kan overføres til 

liknende fenomener (Johannessen, med flere, 2006). Gjennom en kvantitativ studie er det 

mulig å generalisere fra et utvalg til en populasjon. I denne kvalitative studien er ikke dette 

noe poeng, da analysen omhandler de fire læreverkene som dekker så godt som hele markedet 

av naturfagsbøker for studieforberedende fag. Innenfor kvalitativ forskning handler 

overførbarheten om ”å etablere beskrivelser, begreper, fortolkninger og forklaringer som er 

nyttige i andre sammenhenger (Johannessen, med flere, 2006, s.200). ” 

Dermed kan den eksterne validiteten være ivaretatt siden diskusjonen rundt allmenndannelse 

og interesser kan være nyttig uansett hvilken bok man bruker, da det handler om lærerens 

rolle i undervisningen og hvordan man som lærer kan være bevisst på hva man vil formidle i 

møte med bøkene. Overførbarheten i denne studien handler om fagets karakter: kan analysen, 

ved å si noe om bøkene også si noe om hvordan faget fremstår?  
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3.4.5 Overensstemmelse 

Overensstemmelse handler om å unngå at forskningen skal bli et resultat av forskerens 

subjektive holdninger, men heller at man oppnår samsvar mellom virkeligheten og resultatene 

(Johannessen, med flere, 2006). Fordi forskeren selv tar beslutninger underveis i studien, er 

det viktig å være åpen om dette, slik at leseren får muligheten til å vurdere beslutningene som 

er tatt og med det styrke overensstemmelsen (Johannessen, med flere, 2006).  I denne studien 

er det blant annet gjort vurderinger i forhold til hva som blir definert som fysikk og hva som 

blir definert som allmenndannende temaer. Metodekapittelet har forsøkt å gi en detaljert 

fremstilling av hvilke valg som er tatt, for å gi leseren mulighet til å vurdere studien. I tillegg 

er det gitt eksempler under Resultat på tekst kodet til alle kategoriene som er blitt brukt. Er et 

tekstutdrag i eksemplene kodet til mer enn en kategori er dette oppgitt. På denne måten kan 

leseren selv ta stilling til de valgene som er blitt gjort. 
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4 Resultater 
Dataene fra analysen av lærebøkene vil i det følgende bli presentert, og til en viss grad 

kommentert. Det meste av diskusjonen vil komme i kapittel 5, men der det er hensiktsmessig, 

vil resultatene bli kommentert i det følgende.  

Fremstillingen vil følge de tre forskningsspørsmålene som ble gitt i kapittel 1.2. Kapittel 4.1 -

4.3 tar for seg forskningsspørsmål 1, kapittel 4.4 – 4.5 tar for seg forskningsspørsmål 2 og 

kapittel 4.6 tar for seg forskningsspørsmål 3. 

4.1 Fysikk i kompetansemålene 
Jeg har valgt ut 18 av 35 kompetansemål, som jeg her kategoriserer som fysikk, se Tabell 4 –7 

på side 36 – 39. Det vil si jeg har kategorisert omtrent halvparten av kompetansemålene som 

fysikk. Her har jeg antatt at hvert kompetansemål teller like mye. At fysikkdelen av pensum er 

så stor, kommer blant annet av at jeg har inkludert alt som kan være fysikk, uten å utelukke at 

det kan være andre fag også.  

4.2 Fysikk i lærebøkene 

4.2.1 Fysikk i Senit 

For Senit har jeg kategorisert de følgende kapitlene som fysikk: 

• Naturvitenskap og naturfag    6  sider  

• 2. Bølger og stråling     44 sider  

• 3. Radioaktivitet     26 sider 

• 6. Energi og framtid     37 sider  

• 8. Bærekraftig utvikling    35 sider  

Til sammen        148 sider (av 299 sider) 

Forsøk på nettsider.  
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4.2.2 Fysikk i Nexus 

 For Nexus har jeg kategorisert de følgende kapitlene som fysikk: 

• 1. Naturvitenskap – produkt og prosess  13 sider  

• 4. Stråling – fascinerende, farlig og nyttig  29 sider  

• 6. Universet – hva strålingen forteller   14 sider  

• 7. Energiframtiden – mobil og fornybar  30 sider  

• 9. Bærekraftig utvikling – Liv laga på Jorda?  27 sider  

Til sammen       113 sider (av 197 sider) 

Forsøk i boka (ikke med i opptelling av sider med tekst). 

4.2.3 Fysikk i Kosmos 

 For Kosmos har jeg kategorisert de følgende kapitlene som fysikk: 

• 1.Utforskingen av vår verden    16 sider  

• 4. Energi i dag og i framtida     28 sider  

• 9. Stråling fra sola og universet    31 sider  

• 10. Energirik stråling – naturlig og menneskeskapt 16 sider  

• 11. Miljøet omkring oss     24 sider  

Til sammen         115 sider (av 248 sider) 

Forsøk i boka (ikke med i opptelling av sider med tekst). 
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4.2.4 Fysikk i Naturfag 5 

 For Naturfag 5 har jeg kategorisert de følgende kapitlene som fysikk: 

• 1. Forskning – undring satt i system   25 sider  

• 5. Stråling – vi lever i en strålende verden  43 sider  

• 6. Radioaktivitet – stråling fra atomkjerner  26 sider  

• 9. Energi – varmeenergi og solenergi for fremtiden 34 sider  

• 11. Bærekraftig utvikling – hva er det   14 sider  

 Til sammen        142 sider (av 318 sider) 

Forsøk i studiebok (ikke med i opptelling av sider med tekst). 

4.2.5 Andel fysikk i lærebøkene 

Det framgår av kapittel 4.2.1 – 4.2.4 at de fire lærebøkene hver har fysikkinnhold i omtrent  

50 % av teksten. Sammenligner man andelen av fysikk i kompetansemålene med andelen av 

fysikk i bøkene er fysikkandelen omkring halvparten både i læreplan og i lærebøker.  

Det er også verdt å merke seg at det er stor spredning i antall sider i bøkene. Senit og Naturfag 

5 har flest sider med henholdsvis 299 og 318 sider totalt med tekst, mens Kosmos har 248 

sider, og Nexus er på 197 sider. Naturfag 5 med tykkest bok, har i tillegg som eneste læreverk 

også studiebok. Naturfag 5 har et mindre format enn de andre bøkene, men med mindre luft 

på sidene, er det omtrent like mye tekst på hver side i alle de fire lærebøkene.  

Kosmos og Nexus, som inneholder totalt færrest sider med tekst, har i tillegg forsøk i boka, 

som ikke er tatt med i totalt antall sider, da de andre læreverkene har forsøk andre steder.  

Ved plassering av innholdet i bøkene under kompetansemål, er det et emne jeg har kalt ”Ikke 

fysikk”, se Tabell 3. Her er for eksempel biomasse, batterier og brenselceller plassert. Det kan 

diskuteres hvor disse temaene hører hjemme, men jeg har valgt å ta det her fordi ikke alle 

bøkene hadde dette med i de kapitlene jeg hadde valgt ut som fysikk.  

 

Senit 
[antall 
sider] 

Nexus 
[antall 
sider] 

Kosmos 
[antall 
sider] 

Naturfag 5 
[antall 
sider] 

Ikke fysikk 12 18 9,5 0 
Tabell 3: Antall sider, i de kapitlene som regnes som fysikk, som ikke er fysikk. 
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Fra Tabell 3 ser man at det kun er Naturfag 5 som ikke har noe sider plassert i kategorien Ikke 

fysikk. I de videre tabellene vil Tabell 3 bli tatt hensyn til ved utregning av prosentverdier. 

Trekker man fra antall sider under Ikke fysikk fra det totale antall sider fysikk i boken, får man 

totalt antall sider med fysikktekst, som vist i Figur 1. Det kan også tenkes at det er noe fysikk 

i de kapitlene jeg ikke ser på, men jeg antar at dette blir omtrent likt for alle bøkene, og ser 

dermed bort i fra det. 

 

Figur 1: Prosent sider med fysikktekst i de fire lærebøkene, sammenlignet med prosent fysikk i kompetansemålene. 

Fra Figur 1 ser man en sammenligning av prosentandelen av fysikk i kompetansemålene med 

prosentandelen av fysikktekst i bøkene. Med tanke på at definisjonen av hva som er fysikk i 

bøkene innebærer skjønn og vurdering, er det ikke store variasjoner mellom bøkene. Nexus og 

Kosmos er ytterpunkter, med henholdsvis størst og minst prosentverdi.  Alle de fire bøkene 

har noe mindre fysikk i seg enn hva prosentverdien av fysikk i kompetansemålene er.  

4.3 Vektlegging av kompetansemålene 
For å få en helhetsoversikt over bøkene viser Tabell 4 – Tabell 8 s. 36 – 40 hvordan de ulike 

verkene har valgt ut stoffet, og hvordan omfanget på de ulike emnene er. Tabellene viser 

antall sider for hvert kompetansemål. I tabellene er de 18 kompetansemålene som jeg har 

kategorisert som fysikk med, i tillegg er det 18 emner under Tilleggsstoff som inneholder stoff 

jeg ikke direkte kunne plassere under kompetansemålene.  
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4.3.1 Forskerspiren 

Forskerspiren 

Senit 
[antall 
sider] 

Nexus 
[antall 
sider] 

Kosmos 
[antall 
sider] 

Naturfag 5 
[antall 
sider] 

Planlegge og gjennomføre undersøkelser 
i samarbeid med andre der en 
identifiserer og varierer parametere 

1,5 3 5 3 

Gjennomføre enkle datasimuleringer for 
å illustrere naturfaglige fenomener og 
teste hypoteser 

0 0 0 0 

Forklare og vurdere hva som kan gjøres 
for å redusere usikkerhet og feilkilder i 
målinger og resultater 

1 2,5 1 2,5 

Vurdere og argumentere for gyldighet og 
kvalitet av egne og andres 
observasjonsdata 

1 4 0,5 11 

Til sammen for  Forskerspiren 3,5 9,5 6,5 16,5 
Prosentandel for Forskerspiren av 
totalt antall sider fysikk 

2,6 % 10 % 6,2 % 11,6 % 

Tabell 4: Opptelt vektlegging av kompetansemål under Forskerspiren.  

Tabell 4 viser hvor mange sider hver bok har vektlagt de fire kompetansemålene under 

Forskerspiren med. Tabellen viser at Naturfag 5 har vektlagt de fire kompetansemålene under 

Forskerspiren med 13 sider mer enn hva Senit har. Det er spesielt kompetansemålet: Vurdere 

og argumentere for gyldighet og kvalitet av egne og andres observasjonsdata som er vektlagt 

ulikt. Naturfag 5 har hele 11 sider her, mens Kosmos bare har 0,5 sider. Naturfag 5 bruker 

disse sidene på å gå gjennom en beskrivelse av begrepet falsifisering, med tekst og enkle 

eksempler. I tillegg lar boken leseren møte 3 av dagens forskere gjennom intervju. Det ene 

intervjuet er med Erik Tunstad, redaktør av www.forskning.no. Han blir intervjuet om 

forskjellen på vitenskap og ikke-vitenskap og tar da frem homøopati som eksempel på ikke-

vitenskap. Gjennom intervjuet argumenterer han for hvorfor homøopatiens argumenter ikke 

holder mål i dagens vitenskap. Han sier blant annet: 

I vitenskapen må påstander dokumenteres. Det nytter heller ikke å forklare virkningen 
ut fra noen få observasjoner. Andre vil avsløre det, og du må i så fall være villig til å gi avkall 
på teorien din. Hvis ikke, er det ikke vitenskap (Brandt med flere, 2006, s.13). 

Gjennom disse intervjuene får leseren både møte mennesker som jobber som forskere i dag, 

og man får lære noe om hva forskning er. I Kosmos er den halve siden som er viet til dette 

kompetansemålet brukt til å forklare forskjellen mellom bevis i vitenskapen og i rettsystemet. 

Så allerede her ser vi at det er en forskjell i hvordan lærebøkene har valgt ut stoff. 

http://www.forskning.no/�
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Siden det varierer med hvor mange sider som er fysikk i de 4 bøkene, er det interessant å se 

på prosentverdien, som vises i nederste rad i tabellen. Vektleggingen av Forskerspiren i 

prosent av totalt antall sider fysikk i boka, varierer da fra 2,6 % til 11,6 %, med Senit og 

Naturfag 5 som ytterpunkt med henholdsvis minst og størst vektlegging. Som forklart 

tidligere har Forskerspiren en større vektlegging enn hva som kommer frem her, da forsøkene 

til de fire læreverkene ikke er tatt med i denne opptellingen. 

4.3.2 Bærekraftig utvikling 

Bærekraftig utvikling 
 
 

Senit 
[antall 
sider] 

Nexus 
[antall 
sider] 

Kosmos 
[antall 
sider] 

Naturfag 5 
[antall 
sider] 

Forklare hva som ligger i begrepene 
føre-var-prinsippet, usikker kunnskap 
og begrepet bærekraftig utvikling, og 
gi eksempler på dette 

4 4 2,5 3 

Vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg 
og energibruk 

7 5,5 3,5 4 

Velge ut og beskrive noen globale 
interessekonflikter og vurdere hvilke 
følger disse konfliktene kan få for 
lokalbefolkning og for verdenssamfunnet 

4,5 2,5 3,5 6 

Gjøre greie for hvordan det internasjonale 
samfunnet arbeider med globale 
miljøutfordringer 

3 1,5 2,5 2,5 

Til sammen for Bærekraftig utvikling 18,5 13,5 12 15,5 
Prosentandel for Bærekraftig utvikling 
av totalt antall sider fysikk 

13,6 % 14,2 % 11,4 % 10,9 % 

Tabell 5: Opptelt vektlegging av kompetansemål under Bærekraftig utvikling. 

Tabell 5 viser at Senit har vektlagt de fire kompetansemålene under Bærekraftig utvikling med 

flest sider, mens Kosmos med færrest sider. Ser vi derimot på prosentdelen av totalt antall 

sider fysikk i bøkene, er det Nexus som har vektlagt området mest, mens Naturfag 5 har 

vektlagt området minst. Med tanke på at plasseringen av hver enkelt side under tilhørende 

kompetansemål inneholder en del vurdering og skjønn, er vektlegging av Bærekraftig 

utvikling i prosent, omtrent lik for de fire bøkene. I sider er det derimot litt avvik, da Senit har 

6 sider mer enn Kosmos.  

Ser vi på hvilket stoff som inngår under Bærekraftig utvikling er det ikke merkbart store 

forskjeller mellom bøkene. Flere av bøkene tar opp ting som økologiske fotavtrykk, 

klimautfordringer, vannmangel og vannkonflikter, internasjonalt samarbeid og bærekraftig 

utvikling.  
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Tre av de fire bøkene har et kapittel som heter Bærekraftig utvikling, den siste boka Kosmos 

har også tilsvarende kapittel som heter Miljøet omkring oss. For alle de fire bøkene gjelder det 

at dette kapittelet ikke inneholder noen sider som er kodet som noe under Tilleggsstoff.  

4.3.3 Stråling og radioaktivitet 

Stråling og radioaktivitet 

Senit 
[antall 
sider] 

Nexus 
[antall 
sider] 

Kosmos 
[antall 
sider] 

Naturfag 5 
[antall 
sider] 

Beskrive hvordan nordlys oppstår, og 
hvordan Norge har vært og er et viktig 
land i forskningen på dette feltet 

3 2 4 7 

Forklare ozonlagets betydning for 
innstrålingen fra sola 

2,5 3,5 4,5 4 

Forklare hva drivhuseffekt er og gjøre 
rede for og analysere hvordan 
menneskelig aktivitet endrer 
energibalansen i atmosfæren 

2 4,5 1,5 5 

Gjøre rede for noen mulige konsekvenser 
av økt drivhuseffekt, blant annet i 
arktiske områder, og hvilke tiltak som 
settes i verk internasjonalt for å redusere 
økningen i drivhuseffekten 

6 3,5 4 2 

Gjennomføre forsøk med radioaktivitet, 
halveringstid og bakgrunnsstråling og 
forklare fenomenene 

13,5 8,5 7 8 

Beskrive kjennetegn ved ulike typer 
ioniserende stråling og forklare hvordan 
disse utnyttes til teknisk og medisinsk 
bruk 

7,5 5,5 7 11 

Forklare hvordan elektromagnetisk 
stråling fra verdensrommet kan tolkes og 
gi informasjon om verdensrommet 

10,5 12,5 15 15 

Til sammen for Stråling og 
radioaktivitet 

45 40 43 52 

Prosentandel for Stråling og 
radioaktivitet av totalt antall sider 
fysikk 

33,1 % 42,1 % 40,8 % 36,6 % 

Tabell 6: Opptelt vektlegging av kompetansemål under Stråling og radioaktivitet. 

Under Stråling og radioaktivitet er det 7 kompetansemål, så her er det rimelig at 

vektleggingen av området blir noe større enn for de 2 foregående områdene. Tabell 6 viser at 

også her er det variasjoner, der de to bøkene med flest sider totalt, Senit og Naturfag 5, har 

flest sider innenfor området. Naturfag 5 har faktisk hele 12 sider mer enn Nexus under 

Stråling og radioaktivitet.  
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Ser vi derimot på prosentverdien av totalt antall sider fysikk, skiller Nexus seg ut med høyest 

verdi, mens Senit kommer ut med lavest verdi. Her er forskjellene på nærmere 10 %, så da 

begynner det å bli en betydelig forskjell i vektleggingen. Ser man på hvert enkelt mål, er det 

noen forskjeller fra bok til bok hvilket mål som har flest sider. Likevel skiller 

kompetansemålet ”forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes 

og gi informasjon om verdensrommet” seg ut, ved at alle bøker har vektlagt målet med mange 

sider. Dette stemmer godt overens med resultater frå ROSE, der både gutter og jenter har 

interesse for verdensrommet. Alle bøkene tar opp emisjons- og absorpsjonsspekter og bruker 

dette til å forklare ulike fenomener i verdensrommet. Her varierer det noe hva bøkene 

kommer innom. Noen temaer går igjen i de fleste bøkene, som Dopplereffekt, masse, 

temperatur, avstand og ulike stoffer i himmellegemer. I tillegg er bøkene innom litt ulike 

temaer: Naturfag 5 tar opp svarte hull og gammaglimt, mens Nexus er innom leting etter liv i 

universet. Senit skiller seg fra de andre lærebøkene ved å ha mer fokus på prosessdimensjonen 

i forhold til elektromagnetiske bølger, enn på produktdimesjonen. Det vil si at boka har liten 

vekt på hvilken informasjon vi har fått fra verdensrommet av å studere elektromagnetiske 

bølger, men større vekt på hvordan vi kan få informasjon fra verdensrommet på denne måten. 

På samme måte som for dette kompetansemålet, kunne man gått i dybden på hvert enkelt mål 

og sett at noe stoff går igjen i alle bøkene, mens annet stoff varierer. Dette tyder på at 

kompetansemålene ikke er så konkrete at det er entydig hva de inneholder. 

4.3.4 Energi for framtiden 

Energi for framtiden 

Senit 
[antall 
sider] 

Nexus 
[antall 
sider] 

Kosmos 
[antall 
sider] 

Naturfag 5 
[antall 
sider] 

Gjøre forsøk med solceller og solfangere 
og forklare virkemåten 

2,5 4,5 5,5 6 

Gjøre rede for fysiske prinsipper for 
hvordan varmepumper virker, og i hvilke 
sammenhenger varmepumper brukes 

3 3,5 4 5 

Gjøre rede for hydrogen som energibærer 3 5 4 0 
Til sammen for Energi for framtiden 8,5 13 13,5 11 
Prosentandel for Energi for framtiden 
av totalt antall sider fysikk  

6,3 % 13,7 % 12,8 % 7,7 % 

Tabell 7: Opptelt vektlegging av kompetansemål under Energi for framtiden. 
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Under Energi for framtiden er det bare tre kompetansemål som blir regnet som fysikk. Totalt 

antall sider for de tre målene varierer lite mellom bøkene, med Kosmos og Senit som 

ytterpunkt med henholdsvis størst og minst vektlegging.  

Under dette området er det de to bøkene med færrest sider totalt (Nexus og Kosmos) som har 

flest sider. Dette skiller seg fra de andre områdene, da det på alle områder, utenom 

Forskerspiren, har vært de to bøkene med flest sider totalt (Senit og Naturfag 5) som også har 

hatt flest sider for de ulike områdene. Dette gir også et utslag i prosentverdien, der Nexus og 

Kosmos ligger på omtrent det dobbelte av hva Senit og Naturfag 5 gjør. Dette tyder på at de 

ulike lærebokforfatterne har gjort seg opp meninger og tolkninger om læreplanen, som 

gjenspeiles i bøkene. 

4.3.5 Tilleggsstoff 

Tilleggsstoff 

Senit 
[antall 
sider] 

Nexus 
[antall 
sider] 

Kosmos 
[antall 
sider] 

Naturfag 5 
[antall 
sider] 

Bølger 1,5 1,5 2 1,5 
Lyd 3,5    
Interesse vekkende spørsmål (første side 
av kapitelene) 

6 2 5 8 

Om atomet 2    
Lysrør, pærer, laser osv. 4    
Radiobølger, mikrobølger og mobiltlf. 4 1  1,5 
Infrarød stråling 1 0,5  0,5 
Solkrem og soling 2,5   2 
Biologisk effekt av stråling 4 3  2,5 
Lys  1  1,5 
Stjerner og verdensrommet  2   
Generelt om energi 8 2 0,5 15,5 
Energikilder og energibærere 8,5  2,5 1,5 
Verdens energi situasjon 4  6 1 
Elektrisitet og varme 1    
Historisk perspektiv   3 2 
Modeller 1,5 1 1,5 1,5 
Forskersamfunnet/forskning 1 2 3 4 
Til sammen for Tilleggsstoff 52,5 16 23,5 43 
Prosentandel for Tilleggsstoff av totalt 
antall sider fysikk 

38,6 % 16,8 % 22,3 % 30,3 % 

Oppsummering til kapitler 8 3 7 4 
Tabell 8: Opptelt vektlegging av Tilleggsstoff og Oppsummering. 
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Tabell 8 viser de største forskjellene. Det er stor spredning mellom lærebøkene, med Senit og 

Nexus i ytterpunktene, med henholdsvis flest og minst sider. Senit har mer enn tre ganger så 

mange sider med Tilleggsstoff som Nexus. Ser man på prosentverdien er også Senit og Nexus i 

ytterpunktene, med henholdsvis størst og minst prosentverdi. Det er også varierende hva 

bøkene har med som Tilleggsstoff. Senit og Naturfag 5 har noen sider på omtrent alle 

temaene, mens de andre to bøkene har bare noen av temaene.  

Disse sidene som er plassert under Tilleggsstoff er fysikk, men trenger nødvendigvis ikke å 

være med for å nå kompetansemålene. Eksempler på det kan man se i Senit under Generelt 

om energi, der boka tar opp kraft, arbeid, potensiell energi og bevegelsesenergi. Dette er ikke 

stoff som direkte trengs for å forklare målene for energi (i kapittel 4.3.4) om varmepumper, 

solceller eller hydrogen som energibærer. Her har altså lærebokforfatterne vurdert hva de 

mener er nødvendig tilleggsstoff.  

4.3.6 Vektlegging av kompetansemål for de fire lærebøkene 

I Figur 2 vises hver av de 4 lærebøkenes fordeling av sider med fysikkinnhold mellom 

kompetansemål, Tilleggsstoff og oppsummering. 

 

Figur 2: Vektlegging av kompetansemål for de fire lærebøkene. Antall sider hvert område har i hver bok, står på det farget 

området.  
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Figur 2 viser informasjonen fra Tabell 4 – Tabell 8. Figuren gir både oversikt over hvor stor 

andel hvert område har fått, for hver bok, i tillegg står sidetallene over hvert område. Man ser 

da for eksempel at Stråling og radioaktivitet som har blitt vektlagt med størst prosentandel 

hos Nexus, likevel har minst sider hos Nexus, sammenlignet med de andre bøkene.  

Fra Figur 2 ser man forskjellen i vektlegging på de ulike områdene hos de fire bøkene. Uten å 

gå helt i detalj, ser det ut som om bøkene faktisk har ganske lik fordeling av sin vektlegging 

av de ulike områdene. Mest påfallende forskjeller er Tilleggstoff, Forskerspiren og til en viss 

grad Energi for framtiden. 

Vektlegging i Senit 

Senit skiller seg fra de andre bøkene ved at boka har vektlagt Tilleggsstoff mye mer enn de 

andre bøkene, både med antall sider og prosentverdi. I tillegg har Senit mindre vektlegging i 

prosentverdi enn de andre bøkene på nesten alle andre kompetansemål, utenom målene til 

Bærekraftig utvikling. Vektleggingen av målene til Stråling og radioaktivitet er mye større 

enn vektleggingen av målene under Energi for fremtiden. Selv om Energi for framtiden har 3 

mål, mens Stråling og radioaktivitet har 7 mål, er det en betydelig forskjell her. Sammenlignet 

med både Nexus og Kosmos har Senit liten vekt på Energi for fremtiden. Her må det tilføyes 

at Senit har mye energirelatert stoff under Tilleggsstoff. 

Vektlegging i Nexus 

Nexus skiller seg ut med å ha minst andel av stoffet knyttet til Tilleggsstoff, sammenlignet 

med de andre bøkene. Utenom Forskerspiren, har Nexus prosentvis vektlagt alle områdene 

mer enn de andre bøkene.  Stråling og radioaktivitet er vektlagt mest, deretter er Energi for 

fremtiden og Bærekraftig utvikling vektlagt omtrent likt, men da er det et poeng at Energi for 

framtiden inneholder 3 kompetansemål, mens Bærekraftig utvikling har 4 kompetansemål. 

Selv om Nexus har vektlagt alle områder mest når man ser på prosentverdien, betyr det ikke at 

boka har mest tekst på alle områder, faktisk er det heller slik at når man ser på sidetall så har 

Nexus minst sider på flere områder.   
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Vektlegging i Kosmos 

Kosmos og Nexus har vektlagt de ulike målene omtrent likt. Kosmos har noe større 

prosentandel av sidene under Tilleggsstoff enn Nexus. Også for Kosmos er Stråling og 

radioaktivitet vektlagt mest, deretter Energi for fremtiden og til slutt Bærekraftig utvikling. 

Vektlegging i Naturfag 5 

Naturfag 5 har nest høyest vektlegging av Tilleggsstoff, noe som gjør at det blir mindre 

vektlegging av kompetansemålene. Også her er kompetansemålene under Stråling og 

radioaktivitet vektlagt mest, deretter har boka vektlagt Bærekraftig utvikling og Forskerspiren 

noe mer enn Energi for fremtiden.  

4.4 Sortering av ROSE-data 
Som forklart i kapittel 3.2.2 valgte jeg å bruke de 20 fysikktemaene respondentene på ROSE-

undersøkelsen hadde gitt høyest gjennomsnittsverdi, for henholdsvis gutter og jenter.  Elevene 

har gitt disse temaene en verdi fra 1 til 4, som forklart i kapittel 2.3. Det betyr at høyeste 

mulige gjennomsnittverdi er 4, og lavest mulig er 1.  

Tabell 9 viser de to listene, med tilhørende gjennomsnittsverdi. Her er altså de emnene som 

ikke er fysikk, sortert bort, og det er kun de 20 emnene som har fått høyest gjennomsnittsverdi 

for henholdsvis gutter og jenter som er med. Listene er sortert etter synkende 

gjennomsnittsverdi. 
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Sortert etter gutter 
Gjennomsnitts

verdi Sortert etter jenter 
Gjennomsnitts

verdi 

Hvordan det føles å være 
vektløs i verdensrommet  3,2 

Kreft, hva vi vet og hvordan kreft kan 
behandles  3,3 

Hvordan atombomben 
fungerer  3,2 

Hvordan det føles å være vektløs i 
verdensrommet  3,1 

Muligheten for at det finnes liv 
utenfor jorden  3,1 

Muligheten for at det finnes liv 
utenfor jorden  3,1 

Hvordan meteorer, kometer og 
asteroider kan føre til 
katastrofer på jorden 3,0 

Hvordan stråling fra solarium og 
solen kan virke på huden  2,9 

Hvordan datamaskiner virker  3,0 Uløste mysterier i verdensrommet  2,8 
Sorte hull, supernovaer og 
andre voldsomme fenomener i 
verdensrommet  3,0 

Hvordan meteorer, kometer og 
asteroider kan føre til katastrofer på 
jorden 2,8 

Fenomener som forskere 
fremdeles ikke kan forklare  3,0 

Fenomener som forskere fremdeles 
ikke kan forklare  2,8 

Raketter, satellitter og romfart  2,9  Stjerner, planeter og universet 2,7 
Uløste mysterier i 
verdensrommet  2,9 

Mulig strålingsfare fra mobiltelefoner 
og datamaskiner 2,7 

Effekten av sterke elektriske 
støt og lyn på 
menneskekroppen  2,9 

 Sorte hull, supernovaer og andre 
voldsomme fenomener i 
verdensrommet  2,7 

Helt nye oppfinnelser og 
oppdagelser i vitenskap og 
teknologi  2,8 

Hvordan mobiltelefoner kan sende og 
motta meldinger  2,7 

Hvordan bensin- og 
dieselmotorer virker  2,8 

Hvorfor stjernene blinker og 
himmelen er blå  2,6 

Bruk av laser i teknikk (CD-
spillere, strekkodelesere osv.)  2,8 

Hvordan finne veien og navigere etter 
stjernene  2,6 

Hvordan kassetter, CD-er og 
DVD-er kan lagre og spille lyd 
og musikk  2,8 

Oppfinnelser og oppdagelser som har 
endret verden  2,6 

Oppfinnelser og oppdagelser 
som har endret verden  2,8 

Effekten av sterke elektriske støt og 
lyn på menneskekroppen  2,5 

Hvordan bruke og reparere 
elektrisk og mekanisk utstyr 
som vi bruker i hverdagen  2,8 

Hvordan røntgen, ultralyd osv. blir 
brukt innen medisin  2,5 

Hvordan mobiltelefoner kan 
sende og motta meldinger  2,7 Hvordan datamaskiner virker  2,4 
Hvordan ting som radio og TV 
virker  2,7 Hvorfor vi kan se regnbuen  2,4 

Hvordan atomkraftverk virker  2,7 
Første landing på månen og 
romfartens historie  2,4 

 Stjerner, planeter og universet 2,7 
Helt nye oppfinnelser og oppdagelser i 
vitenskap og teknologi  2,4 

Tabell 9: Gutter og jenters interesser i fysikk, sortert etter gjennomsnittsverdi. Temaer som bare er på gutte/jente – siden er 
markert med tykke bokstaver. 
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Fra Tabell 9 ser man at guttene har en høyere gjennomsnittsverdi på sine 20 emner enn 

jentene. Det kommer av at de 20 emnene som er på jentenes liste, ikke alle var med blant 

jentenes ”topp 30” av alle emner, da emner som handler om kropp og biologi hadde en høyere 

gjennomsnittsverdi hos jentene, enn emner innefor fysikk. 

Fra Tabell 9 kan det se ut som at jenter er mer interesserte i ”Stjerner, planeter og universet” 

enn hva guttene er, fordi den er plassert høyere på jentelisten, legg da merke til at dette emne 

har fått 2,7 i snitt både hos guttene og jentene. Så det blir ikke riktig å sammenligne listene 

med plassering, da guttene har vist mer interesse for fysikkemnene enn hva jentene har. 

4.5 Er elevenes interesser representert i bøkene? 

4.5.1 Tolkning av temaene 

Tabell 9 inneholder de temaene jeg har lett etter i lærebøkene. Noen av temaene er ikke 

entydige i hva de innholder, nedenfor kommer derfor mine tolkninger av disse temaene: 

• ”Fenomener som forskere fremdeles ikke kan forklare” ser jeg to tolkninger på: 

1. Et fenomen man faktisk ikke vet nok om til å kunne forklare, for eksempel mørk 

energi. Dette er den mest bokstavlige tolkningen. Under her kan det også tenkes at 

elevene tenker at drømmetyding, astrologi og lignende tilhører. 

2. Et fenomen man kan forske mer på. For eksempel fusjon, det trengs mer forskning 

for å utnytte fenomenet, men vi kan forklare det. Denne tolkningen går mer ut på 

nytte, man kan si det er ”u-ferdig” teknologi. 

Hvilken av disse to tolkningene respondentene har brukt, kan man ikke vite. Jeg har 

derfor valgt å la begge tolkningene telle.  

• ”Uløste mysterier i verdensrommet”  

Dette kan ha likheter med punkt 1 under ”fenomener som forskerne fremdeles ikke 

kan forklare”. Jeg vil da kun plassere fenomenet en av plassene, hører et fenomen til 

under her, vil det ikke bli kategorisert under andre temaer i tillegg. 

• ”Helt nye oppfinnelser og oppdagelser i vitenskap og teknologi” 
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Jeg har tolket dette som moderne oppfinnelser og oppdagelser. Noe som ikke er helt 

nytt, men så nytt, at ikke alle nødvendigvis har hørt om det.  

• ”Oppfinnelser og oppdagelser som har endret verden” 

Her har jeg tatt med oppfinnelser som det står litt mer om enn bare at ordet er nevnt. 

Jeg har blant annet tatt med røykvarsler her, da de har gjort en forandring. Hvor stor 

forandring som skal til for å endre verden, er vanskelig å si, men alle små forandringer 

er med på å utgjøre den store forandringen. Her vil dermed oppfinnelser og 

oppdagelser som er store nok til å gjøre en forskjell, være med.  

Her kan det være tema som hører til, som også hører til andre plasser. Jeg vil da velge 

en av plassene, slik at ikke et tema bli talt opp mer enn en gang.  

• ”Stjerner, planeter og universet” 

Her har jeg kun tatt med det som er direkte om stjerner, det vil si jeg har ikke regnet 

alt som handler om emisjonsspekter under her, selv om det leder frem til kunnskap om 

universet. 

4.5.2 “Interessetemaer” i bøkene 

Ved å telle opp antall sider i de 4 bøkene, som tar opp temaene på ROSE – respondentenes 

”20-på-topp-liste” (Tabell 9, side 44), kan vi få en oversikt over hvilke bøker som stemmer 

mest overrens med interessene til elevene. Avsnitt og halve sider er summert som beskrevet i 

kapittel 3.2.2. 

Figur 3 viser summeringen av antall interessesider for hver av de fire bøkene, samt hvor stor 

prosentandel dette utgjør av totalt antall sider fysikk for hver bok, da bøkene hadde varierende 

tykkelse. (Den vertikale aksen er dermed både antall sider og prosent.) 
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Figur 3: Interessetemaer i antall sider (blå) og i prosent av totalt antall sider fysikk (rød).  

Fra Figur 3 ser man at Kosmos skiller seg ut, med halvparten så mange sider med 

interessetemaer enn hva de andre bøkene har. Naturfag 5 og Nexus har flest sider med 

interessetemaer, men bare 2 sider mer enn Senit. Med tanke på at det er en kvalitativ 

vurdering av hva som er interessetemaer i bøkene, er denne forskjellen svært liten. Så den 

viktigste forskjellen her er at Kosmos skiller seg ut, med halvparten så mange sider med 

temaer som elevene finner interessante. 

Ser vi på prosentverdien for interessesider, av totalt antall sider fysikk i bøkene, skiller Nexus 

seg ut med å ha en mye større verdi enn de andre bøkene. Dette kommer av at boka er tynner 

enn de andre bøkene, men likevel har mer eller like mye temaer som elevene gjennom ROSE 

har sagt at de interesserer seg for. Kosmos skiller seg ut ved å ha mindre prosentverdi for sider 

med interessetemaer enn de andre bøkene har, til tross for at Kosmos også er en tynn bok. 

Det kan være greit å vite hvor mange ganger bøkene er innom tema som interesserer elevene. 

Selv om en tekst i utgangspunktet ikke blir sett på som veldig spennende, kan den plutselig bli 

sett på som interessant fordi leseren møter noe fakta som passet overens med hans eller 

hennes situasjonsinteresser (se kapittel 1.1.1). Det betyr at det ikke bare er totalt antall sider 

av interessetemaer som er nyttig å vite noe om. Det er også nyttig å vite hvor ofte leserne 

møter en setning eller et avsnitt som de synes er interessant. I Figur 4 vises dette for de fire 

bøkene. 
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Figur 4: Antall ganger bøkene er innom noe av interesse for enten gutter eller jenter. 

Figur 4 viser antall ganger bøkene er innom tema som elevene, gjennom ROSE, har sagt er 

interessante. Nexus er flest ganger innom tema som elevene interesserer seg for, Naturfag 5 

og Senit er nesten like ofte innom tema av interesser, mens Kosmos igjen skiller seg ut med å 

ha færrest ganger boka er innom noe av interesser.  

Her ser man altså at bøkene ganske ofte er innom tema som kan knyttes mot interesser. Det er 

kun de 20 interessetemaene fra ROSE som ligger til grunn her. Ut fra det, ser man at bøkene 

har klart å spre dette litt utover, og ikke bare komme innom alt av interesse på en gang.  

4.5.3 ”Interessetemaer” i bøkene sammenlignet med ”Tilleggsstoff” 

I kapittel 4.3.5 viste det seg at de fire lærebøkene har ulike mengder med Tilleggsstoff. Figur 5 

viser en sammenligning av interessetemaer med Tilleggsstoff: 
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Figur 5: Opptelling av sider for interessetemaer og Tilleggsstoff (fra telling under kompetansemål) for de fire bøkene. 

Figur 5 viser antall sider med temaer som elevene i følge ROSE har sagt at de interesser seg 

for og antall sider som ble plassert under Tilleggsstoff da jeg telte opp vektleggingen av 

kompetansemål. I tillegg viser figuren hvor mange av sidene med temaer som elevene 

interesserte seg for som også var plassert under Tilleggsstoff. 

Fra Figur 5 ser man at Nexus er den eneste boken som har flere sider med interessetemaer enn 

med Tilleggsstoff.   

Kosmos skiller seg ut med en svært liten del med Interessesider som man også finner igjen 

under Tilleggsstoff, mens de andre tre bøkene har en noe større overlapping. Det er også 

tydelig at Senit og Naturfag 5 har veldig mye mer Tilleggsstoff enn hva de har av 

interessetemaer. Det betyr også at når Nexus og Senit har omtrent lik mengde sider med 

temaer som elevene interesserte seg for som også var plassert under Tilleggsstoff, er 

Tilleggsstoff i Nexus mer sammenfallende med elevers interesser enn hva det er i Senit. 

Siden bøkene varierer med hvor mange sider de har, er det også spennende å se på hvor stor 

andel av fysikken Interessetemaer i hver bok utgjør, se Figur 6. 
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Figur 6: Prosent Tilleggsstoff i bøkene og prosent Interessetemaer (av totalt antall sider fysikk i hver bok). 

I Figur 6 er antall sider av interessetema sammenlignet med totalt antall sider fysikk for å få 

prosentverdien av sider med interessetema. Ser man dette sammen med prosentverdien av 

sider med Tilleggsstoff, ser man tydelig at Nexus skiller seg ut. Nexus er den eneste boken 

som har en høyere prosentverdi for Interessetema enn for Tilleggsstoff. I tillegg er 

prosentverdien for interessesider høyere enn hos de andre tre bøkene, og prosentverdien for 

Tilleggsstoff er lavere enn hos alle de andre bøkene.  

I prosentverdi skiller ikke Kosmos seg ut i like stor grad, som ved bare å se på antall sider. 

Likevel er det tydelig at Kosmos har mindre stoff om temaer som elevene interesserer seg for, 

enn de andre bøkene. 

4.5.4 Interesser for jenter og gutter 

Temaene som jeg har brukt fra ROSE var delt opp for jenter og gutter, og det blir dermed 

mulig å se om bøkene er mer interessante for det ene eller andre kjønnet, se Figur 7. 
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Figur 7: Antall sider med interessetemaer for henholdsvis gutter og jenter.  

Figur 7 viser antall sider med temaer som guttene synes er interessante, sammenlignet med 

antall sider med temaer som jentene synes er interessante. I figuren ser man at det kun er Senit 

som har flest sider med temaer som interesserer guttene, mens de tre andre bøkene faktisk har 

flere sider som jentene finner interessante.  

Her er det likevel viktig å huske på at de temaene som jentene interesserte seg mest for, ikke 

var blant fysikktemaene, slik at å trekke forhastede konklusjoner her, kan bli galt. Guttene 

likte sine fysikktemaer bedre enn jentene, og kan derfor oppleve bøkene mer interessante 

likevel. 

Av de 20 temaene som står på henholdsvis gutte- og jentelisten over fysikktemaer som de 

likte best, i følge ROSE, var det ikke alle som ble tatt opp i bøkene, se Figur 8. 
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Figur 8: Antall tema av de 20 temaene som blir tatt opp i de fire bøkene, for henholdsvis gutter og jenter. 

Figur 8 viser antall temaer, av de 20 temaene jeg så på, som ble tatt opp for henholdsvis gutter 

og jenter. Senit tar opp flest av temaene som guttene interesserer seg for, Nexus og Kosmos tar 

opp like mange tema for begge kjønn, mens Naturfag 5 tar opp flest av temaene som jentene 

interesserer seg for.  

Figur 8 viser at Nexus er den boken som er innom flest av de 20 temaene som guttene og 

jentene har rangert høyest. Det betyr at selv om Senit og Naturfag 5 har veldig mye mer 

Tilleggstoff enn Nexus, er det Nexus som er innom flest av de temaene i fysikk som elevene 

finner interessante.  

4.5.5 Oppsummering for interesser 

Det var helt klart forskjeller mellom bøkene innenfor mengde interessetemaer. Nexus hadde i 

prosent flest sider med interessetemaer, var flest ganger innom et tema som elevene fant 

interessant og var innom flest av interessetemaene til både jenter og gutter.  Både Senit og 

Naturfag 5 ligger tett opp til Nexus. Her var det ikke store forskjeller, og med tanke på at dette 

er tellinger jeg har gjort ut fra skjønnsmessige vurderinger, er disse forskjellene små.  

Kosmos, derimot, skiller seg ut. Kosmos har både færrest sider med interessetemaer, var 

færrest ganger innom et tema som elevene fant interessant og var innom færrest av 

interessetemaene til både jenter og gutter. På de to førstnevnte punktene var forskjellene store, 

mens på det siste punktet var det liten forskjell mellom Kosmos og de andre. Selv om Kosmos 

skiller seg ut, i negativ retning, inneholder alle bøkene en god del interessetemaer. 
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4.6 Allmenndannelse 
For å få et større inntrykk av bøkene, gikk jeg nærmere inn på et kapittel i hver bok. Ved bruk 

av NVivo, for kapitlene om radioaktivitet, fikk jeg en oversikt over hvor mye av kapitlene 

som var ren teori og hvor mye som bidro spesifikt til hvert av de fire argumentene for 

naturfag som allmenndannelse. Det er ikke slik at det er en motsetning mellom teori og 

allmenndannelse. Her er det satt et skille for å kunne kategorisere stoff som peker utover de 

”tradisjonelle fagdisiplinene” i naturfag og som presenterer innhold som kan bidra til 

allmenndannelse på de fire måtene som er beskrevet av Sjøberg (2009), se kapittel 2.8. 

De følgende avsnittenes skal studere allmenndannelse i lærebøkene gjennom en detaljstudie 

av de respektive radioaktivitet kapitlene, som forklart i kapittel 3.3. 

4.6.1 Allmenndannelse i Senit 

Fordelingen mellom Generell teoretisk kunnskap, Demokrati, Økonomi, Nytte og Kultur for 

kapittel 3 i Senit er som vist i Figur 9. 

 

 

Figur 9: Prosent av stoffet i kapittel 3 i Senit som er plassert under de 4 hovedkategoriene eller under Generell teoretisk 
kunnskap. 
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Figur 9 viser under hvilke av de 5 kategoriene teksten fra kapittel 3 i Senit er blitt kodet som. 

Her ser man at når man summerer opp de 4 kategorien (Demokrati, Økonomi, Nytte og 

Kultur) er andelen av dem til sammen mer enn dobbelt så stor som for Generell teoretisk 

kunnskap. All tekst i kapittelet er kodet som en av de fem kategoriene, men noe tekst, som 

forklart under kapittel 3.3.3 er kodet til mer enn en av de fire kategoriene. Dette betyr dermed 

ikke at teksten er 100 % allmenndannende og 40 % teoretisk.  

Det man ser er at innholdet i kapittelet i læreboka ikke bare er teoretisk. Her er det mye stoff 

som kan bidra til allmenndannelse.  

Dette kapittelet ble valgt nettopp fordi det er et kapittel som lett kan fremstå som kun 

teoretisk, men det har også muligheter til å inkludere allmenndannelse. På den måten er det 

lettere å få et inntrykk av hva forfatterne har prioritert. Her ser vi tydelig at forfatterne har 

valgt å inkludere en god del stoff knyttet til allmenndannelse. 30 % av teksten i kapittelet er 

kodet som Demokrati, over 40 % som Økonomi, 20 % som Nytte og ca 5 % som Kultur. For å 

se litt nærmere på innholdet i dette stoffet se Figur 10 – 13, der underkategorier til de fire 

hovedkategoriene for allmenndannelse vises.  
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Figur 10: Prosentvis fordeling på underkategorier av  Figur 11: Prosentvis fordeling på underkategorier av 

tekst tilhørende hovedkategori Demokrati.   tekst tilhørende hovedkategori Økonomi. 

               

Figur 12: Prosentvis fordeling på underkategorier av  Figur 13: Prosentvis fordeling på underkategorier av 

tekst tilhørende hovedkategori Nytte.       tekst tilhørende hovedkategori Kultur. 

Demokrati i Senit 

Figur 10 viser at for Demokrati, som utgjør over 30 % av teksten i kapittel 3 i Senit, er det en 

ganske jevn fordeling mellom de fire underkategoriene. Kunnskap  i møte med utfordringer 

står for den største delen, mens Vitenskap i politiske beslutninger, Forskersamfunnet og 

Vitenskaplige arbeidsprosesser også er store deler av kategorien.  

Et eksempel på tekst som er kodet som Kunnskap i møte med utfordringer er som følger: 

Mange er opptatt av risikoen ved å bruke radioaktiv stråling. Det handler både om 
hvor trygge vi kan være for ikke å bli utsatt for store stråledoser, og om eventuelle skader vi 
kan få av mindre stråledoser. Vi ønsker selvsagt at faren skal være minst mulig. Hvor stor er 
risikoen ved bruk av radioaktiv stråling? Hvor liten skal risikoen være for at vi kan akseptere 
den? Kan en viss risiko oppveies av de fordelene bruken av radioaktiv stråling gir? (s. 104) 
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Dette utdraget viser en del utfordringer som kan løses ved mer kunnskap innenfor området 

stråling. Her kan leseren få et lite innblikk i hvordan kunnskap er viktig for å kunne svare på 

disse utfordringene. At man tillater bruk av radioaktiv stråling i medisinsk bruk, er et 

eksempel på en utfordring der man har tatt stilling til risiko og fordeler.  

Et annet eksempel på tekst kodet som Demokrati er dette utdraget, som er kodet som 
Forskersamfunnet:  

Forskere verden over har i mange år forsøkt å konstruere en fusjonsreaktor hvor 
hydrogenkjerner smelter sammen til heliumkjerner. Problemet til nå har vært at det har vært 
så å si umulig å lage en reaktor hvor en kan få temperaturen høy nok til at fusjonsprosessen 
finner sted. Likevel har mange forventninger til at dette skal lykkes en gang i nær framtid. En 
fusjonsreaktor vil ha mange fordeler framfor fisjonsreaktorene i dagens kjernekraftverk. En 
fusjonsreaktor bruker hydrogen som brensel og den produserer langt mindre problemavfall 
enn en fisjonsreaktor (s.125 – 126). 

I dette utdraget ser man både hvordan forskere over hele verden samarbeider, og hvordan de 

har uløste utfordringer foran seg. Her får man et møte med nåtidens forskere, selv om de ikke 

nevnes med navn. Dette kan gi elevene en mulighet til å identifisere seg med forskerne fordi 

det er problemer som gjenstår å løse. 

Utdraget er et eksempel på hvordan ren teoretisk kunnskap blir knyttet opp mot nåtiden, 

anvendelser og forskning. I tillegg er utdraget også kodet under Økonomi som Fysikerens 

jobb og Inspirerende temaer. 

Et annet eksempel på tekst kodet som Demokrati er dette utdraget, som er kodet som 

Vitenskap i politiske beslutninger:  

Strålingen som absorberes i maten fører til kjemiske forandringer, men det er til nå 
ikke funnet stoffer i bestrålt mat som er giftige eller skadelige på andre måter. Likevel kan vi 
ikke helt utelukke at det kan dannes forbindelser som vi ikke kjenner den biologiske 
virkningen av. Det er denne usikkerheten som er bakgrunnen for at norske myndigheter inntil 
videre er restriktive med hensyn til bestråling av matvarer. I Norge er det foreløpig ikke tillatt 
å omsette andre bestrålte matvarer enn krydder (s. 108). 

Dette utdraget viser hvordan norske myndigheter tar i bruk kunnskap om konsekvenser av 

stråling inn i politiske avgjørelser. På denne måten kan boken både formidle produktsiden av 

vitenskapen, samtidig som den gir et innblikk i bruken av denne kunnskapen. I tillegg er 

utdraget også kodet under Økonomi som Inspirerende temaer. 
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Et annet eksempel på tekst kodet som Demokrati er dette utdraget, som er kodet som 

Vitenskaplige arbeidsprosesser: 

I et forsøk tilsatte forskerne acetat, favorittretten til Geobacter-bakteriene, for å få 
dem til å blomstre opp. Det virket! Det tok ikke lang tid før all acetat var fortært, og 
Geobacter gikk så over til hovedretten: radioaktivt uran. I løpet av vel to måneder ble 70 % 
av uranet på forsøksstedet, et gammelt gruveområde, omdannet til uranitt (s. 109). 

Her viser utdraget noe om måten forskerne jobber på, ved bruk av forsøk. Også dette utdraget 

viser noe om moderne forskere, og kan være nyttig for elevenes identifisering med det å være 

forsker. Utdraget har et humoristisk språk, som ikke er helt typisk for resten av kapittelet. I 

tillegg er utdraget også kodet under Økonomi som Inspirerende temaer og under Nytte som 

Nytteverdien av fysikk. 

Med et innhold av 30 % Demokrati vil jeg absolutt si at kapittelet dekker denne kategorien 

godt! 

Økonomi i Senit 

Figur 11 viser at for Økonomi, som utgjør over 40 % av teksten i kapittel 3 i Senit, er to av tre 

underkategorier representert. Her er det meste av teksten plassert under Inspirerende tema. 

Som forklart i kapittel 3.3.1 er det ROSE-temaene som elevene interesserte seg for som er lagt 

til grunne her.  

En liten del er kodet under Fysikerens jobb. Et eksempel på dette er allerede gitt under 

Demokrati som Forskersamfunnet. Ingenting tilhører Hva er fysikk. I dette kapitelet er det 

altså mye som stemmer overens med elevenes interesser, i følge ROSE, men ingenting som 

forteller leseren hva fysikk er. Her skal det sies at det kommer frem både under Vitenskaplige 

arbeidsprosesser og Forskersamfunnet, samt under Fysikerens jobb, selv om det ikke direkte 

står noe om hva som er fysikk.  

Mye av teksten som er kodet som Inspirerende temaer handler om kreft og behandling av 

kreft. Dette er temaer som jentene interesserer seg for. Boka inneholder også temaer som 

interesserer guttene, et eksempel på dette er som følger: 

Ved hver fisjon forsvinner noe masse som omdannes til bevegelsesenergi for 
restkjernene og nøytronene. Denne energien blir omdannet til varmeenergi når fisjonsrestene 
blir bremset opp. I et kjerneenergiverk omdannes denne energien til elektrisk energi. 
Nøytronene (2—3) som skytes ut ved spaltingen av U-235, vil treffe andre nye kjerner av U-
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235, som igjen spaltes og gir nye nøytroner. Det kan altså oppstå en kjedereaksjon.  
Dersom (gjennomsnittlig) mindre enn ett nøytron fra hver spalting treffer en ny U235-kjerne, 
får vi ingen kjedereaksjon, og prosessen dør ut av seg selv. Dersom gjennomsnittlig ett 
nøytron fra hver spalting treffer en ny U235-kjerne og spalter den, vil reaksjonen fortsette, og 
hele tiden avgi en jevn energimengde. Det er dette som skjer i en kjernereaktor. Dersom mer 
enn ett nøytron går videre og spalter nye U235-kjerner, får vi en eksplosjon med stor 
energiutladning i løpet av svært kort tid. Det er dette som skjer i en atombombe (s.122). 

Her forklares litt om hvordan atombomben fungerer. Dette utdraget er også kodet som 

Generell teoretisk kunnskap fordi teksten forklarer hva som foregår i en kjederaksjon. Teksten 

gir altså leseren mer enn bare spennende fakta om atombomben. Gutter interesserer seg 

spesielt for atombomber. På denne måten kan de kanskje lettere få med seg resten av teksten 

også, fordi teorien i teksten gir svar på noe som de synes er interessant. Senit har dermed 

mulighet til å fange både jenters og gutters interesser. 

Nytte i Senit 

Litt over 20 % av kapittelet er kodet til kategorien Nytte. Figur 12 viser at dette igjen er 

fordelt på 2 av 4 underkategorier, nemlig Nytteverdi av fysikk og Hverdagseksempler. Disse to 

kategoriene glir noe over i hverandre, da de begge kan innholde bruksområder av fysikk.  

Under de to kategoriene som ikke er representert, Hva kan vi stole på og Mulig eller umulig, 

kunne man egentlig ha plassert all mulig kunnskap. For jo mer du vet, jo lettere er det å forstå 

om ting er mulig eller ikke. At disse kategoriene ikke er med, vil si at det ikke er noe stoff 

som går direkte på forståelsen av hva som for eksempel er useriøs forskning og hva som er 

seriøs.  

Et eksempel på tekst som er kodet under kategorien Nytte, som underkategori Nytteverdi av 

fysikk er: 

Men radioaktivstråling blir i dag brukt i mange sammenhenger og er til stor nytte. 
Innenfor medisin har kunnskap om radioaktiv stråling gitt opphav til nye og effektive 
undersøkelses- og behandlingsmetoder som redder liv og sparer mange for lidelser (s.104).  

Her får man et lite innblikk i at fysikken er nyttig, den redder liv. Dette eksempelet trekker 

viktigheten av fysikk ned på et mer forståelig plan. 

Et eksempel på tekst som er kodet under kategorien Nytte, som underkategori 

Hverdagseksempler er: 
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Det radioaktive stoffet i røykvarslere, americium-240, sender ut alfastråling. Ved 
vanlig bruk vil alfa strålingen fra røykvarslere ikke engang komme i nærheten av oss og være 
helt ufarlig. I praksis kan stoffer som sender ut alfastråling, ikke utgjøre noen fare for oss så 
lenge vi ikke får dem inn i kroppen (s 119).  

Her får leseren et innblikk i hvordan en helt vanlig røykvarsler virker. Utdraget er i tillegg 

kodet under Økonomi som Inspirerende temaer. Fra disse to utdragene ser man også at skille 

mellom de to underkategoriene ikke er særlig stor. Det viktige her er uansett ikke å skille 

kategoriene fra hverandre, men å se nærmere på allmenndannelse i teksten. Ut fra dette ser 

man at boka legger opp til å vise en del eksempler som trekker kunnskapen mot 

nytteperspektivet. 

Kultur i Senit 

Figur 13 viser at Kultur utgjør mindre enn 5 % av teksten i kapittel 3 i Senit.  Dette er kodet 

som Historisk perspektiv og Forandringer pga. vitenskapen. Det betyr at gjennom dette 

kapittelet møter leseren ingenting som handler om Vitenskap i ikke-vestlig kulturer. Det 

historiske perspektivet leseren møter er for eksempel slik:  

Klokka o8.15 den 6. august 1945 slapp et amerikansk fly en atombombe over den 
japanske byen Hiroshima. Tre dager senere ble enda en atombombe sluppet over en annen 
japansk by, Nagasaki. 67 000 mennesker ble drept umiddelbart av sjokkbølgen og den intense 
heten. I løpet av de nærmeste fire månedene døde 36 000 mennesker av skadene de fikk 
(s.124). 

Utdraget er også kodet som Forandringer pga. vitenskapen fordi det førte med seg store 

følger. Utdraget over viser en tekst som kanskje kan fange gutters oppmerksomhet mer enn 

jenters, da den handler om krig og atombomber. Fra ROSE vet vi at dette er noe guttene 

interesserer seg for. I tillegg viste det seg at elevene ikke er spesielt interesserte i det 

historiske perspektivet da ”Kjente forskere og deres liv” både for jenter og gutter, er plassert 

på henholdsvis 47. og 48. plass av de 48 temaene som hadde med fysikk å gjøre, i ROSE. 

Likevel tror jeg denne teksten kan være interessant, da den har en spennende oppbygging. Det 

er ikke bare ren fakta om en forskers liv, det er en tragedie om hvordan vitenskapen kan 

misbrukes. Utdraget er i tillegg kodet under Økonomi som Inspirerende temaer og under 

Demokrati som Vitenskap i politiske beslutninger. 

I tillegg møter man historiske forskere (Einstein og Becquerel) gjennom teksten i kapittelet, 

men man møter ingen forskere fra moderne fysikk.  
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Oppsummering for allmenndannelse i Senit 

Kapittel 3 i Senit er innom flere allmenndannende temaer, men legger ikke direkte opp til 

noen diskusjoner rundt disse temaene. Det er ofte bare en setning innimellom mye annen 

teori. Boka åpner likevel absolutt opp for å legge grunnlaget for en allmenndannende 

undervisning, hvis læreren ønsker å styre det i den retningen.  

I et kapittel med så store muligheter til å bare være ren teori, mener jeg at det 

allmenndannende perspektivet kommer godt ut. Leseren får både innblikk i historie, 

arbeidsprosesser og nåtidens forskning.  

4.6.2 Allmenndannelse i Nexus 

Fordelingen mellom Generell teoretisk kunnskap, Demokrati, Økonomi, Nytte og Kultur for 

kapittel 4 i Nexus er som vist i Figur 14. 

 

Figur 14: Prosent av stoffet i kapittel 4 i Nexus som er plassert under de 4 hovedkategoriene eller under Generell teoretisk 
kunnskap. 

Fra dette ser man at når man summerer opp de 4 kategoriene (Demokrati, Økonomi, Nytte og 

Kultur) er prosentdelen av dem til sammen noe større enn for Generell teoretisk kunnskap. 

Noe tekst er, som forklart, kodet til mer enn en av de fire kategoriene. Likevel viser dette at 

innholdet i kapittelet i læreboka ikke bare er teoretisk. Her ser vi tydelig at forfatterne har 

valgt å inkludere en god del stoff knyttet til allmenndannelse. Nærmere 10 % av teksten i 

kapittelet er kodet som Demokrati, over 20 % som Økonomi, 20 % som Nytte og 10 % som 
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Kultur. For å se litt nærmere på innholdet i dette stoffet, se Figur 15 –18, der underkategorier 

til de 4 hovedkategoriene for allmenndannelse vises.  

           

Figur 15: Prosentvis fordeling på underkategorier av  Figur 16: Prosentvis fordeling på underkategorier av 

tekst tilhørende hovedkategori Demokrati.   tekst tilhørende hovedkategori Økonomi. 

               

Figur 17:Prosentvis fordeling på underkategorier av    Figur 18: Prosentvis fordeling på underkategorier av 

tekst tilhørende hovedkategori Nytte.       tekst tilhørende hovedkategori Kultur. 

    

Demokrati i Nexus 

Figur 15 viser at for Demokrati, som utgjør mindre enn 10 % av teksten i kapittel 4 i Nexus, er 

alle fire underkategoriene representert. Kunnskaper i møte med utfordringer står for den 

største delen av Demokratikategorien, mens Vitenskap i politiske beslutninger er den minste 

delen. Da kategorien Demokrati i utgangspunktet inneholdt mindre enn 10 % av kapittelet, er 

dette en veldig liten del. Nexus åpner altså ikke for å øve seg på å bruke naturfaglig kunnskap 
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i problemstillinger innenfor politikken. Det eneste avsnittet som er kodet under denne 

kategorien, er som følger: 

Norge og mange andre land har vedtatt å stoppe alle utslipp av KFK-gasser 
(Montreal-protokollen). Men KFK-gassene bruker lang tid opp igjennom atmosfæren, og de 
reagerer lite med andre stoffer. Derfor har de lang levetid i atmosfæren, og det vil ta mange 
år før mengden av KFK-gasser i atmosfæren blir mindre. Hvis alle land følger kravene i 
denne avtalen, kan ozonlaget tidligst bli normalt igjen når du nærmer deg pensjonsalderen, 
en gang etter 2050 (s.92).  

Her åpner boka, så vidt, for å se hvordan politikken benytter seg av naturvitenskaplige 

kunnskaper. Avsnittet tar både fram noe teori: KFK-gassene reagerer lite med andre stoffer, 

politisk tiltak: Montreal-protokollen, og konsekvenser av naturens lover: kan ozonlaget 

tidligst bli normalt igjen etter 2050. Her får man muligheten til å se hvordan en politiker må 

benytte seg av vitenskaplig fakta, ikke bare av synsing.  

Et eksempel på tekst som er kodet under Demokrati som både Kunnskaper i møte med 

utfordringer og som Forskersamfunnet er som følger: 

Noen forskere mener at kroppens evne til å reparere små celleskader gjør at svak 
stråling ikke har noen virkning i del hele tatt. Det finnes ingen forskningsresultater som kan 
motbevise denne tankegangen. Andre forskere mener at selv små stråledoser kan ha en 
virkning. Ettersom vi ikke vet sikkert, er det tryggest å handle som om også små stråledoser 
kan ha en uønsket virkning. I dag har vi derfor to viktige strålevernprinsipper som skal 
beskytte oss: Det ene er at all bruk av stråling skal være nyttig, og det andre er at 
stråledosene skal være så små som mulig. Disse prinsippene er imidlertid vanskelige å følge 
opp når det gjelder såkalt ikke-ioniserende stråling fra mobiltelefoner, trådløse telefoner, 
antenner, høyspentledninger, mikrobølgeovner og andre elektriske apparater som omgir oss i 
hverdagen. Noen forskere ønsker å intensivere forskningen som kanskje kan gi svar på 
hvilken virkning denne typen stråling kan ha på celler. Enkelte mener for eksempel å kunne 
påvise alvorlige negative effekter på blodceller. Dette forskningsfeltet er fortsatt svært 
omdiskutert (s.106).  

I teksten får leseren møte en del av forskersamfunnet som ikke er kjent for alle, nemlig at 

forskerne ikke er enige om alle ting: ”Noen forskere mener…” og ”Andre forskere mener at”. 

At elevene gjennom teksten får denne innsikten, kan gi dem styrke når de skal delta i et 

demokrati. Da vet de at bare fordi en forsker mener noe, betyr ikke at det er riktig, for alle 

forskere mener ikke det samme. I tillegg gir teksten et innblikk i hvordan forskersamfunnet 

sammen kommer frem til kunnskap gjennom setningen: ” Det finnes ingen 

forskningsresultater som kan motbevise denne tankegangen.” Her er teksten inne på hvordan 
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vitenskapen gjennom å motbevise noe, kan komme videre i en diskusjon. Dette utdraget ble 

også kodet som Kunnskaper i møte med utfordringer fordi teksten tar opp utfordringen om å 

beskytte oss mot stråling. Her blir leseren møtt med kunnskaper om at man ikke vet hva små 

stråledoser gjør med oss, samt at man får stråledoser fra en rekke hverdagslige hjelpemidler 

som vi bruker daglig. Leseren får denne kunnskapen, samt kunnskapen om dagens 

strålevernsprinsipper: Det ene er at all bruk av stråling skal være nyttig, og det andre er at 

stråledosene skal være så små som mulig. Her får leseren mulighet til selv å tenke over disse 

prinsippene i sin hverdag.  

Økonomi i Nexus 

Figur 16 viser at for Økonomi, som utgjør over 20 % av teksten i kapittel 4 i Nexus, er to av 

tre underkategorier representert. Her er det meste av teksten plassert under Inspirerende tema, 

en liten del er under Fysikerens jobb, mens ingenting tilhører Hva er fysikk.  

Det var kun ett tekstutdrag som ble kodet under Økonomi som underkategorien Fysikerens 

jobb: 

Birkeland var ikke bare en fremragende vitenskapsmann, men også en teknisk 
begavelse med en uvanlig fantasi og idérikdom. Han engasjerte seg i teknologiutvikling med 
kommersielt siktemål og tok ut i alt 58 patenter på 11 forskjellige oppfinnelser. Det var først 
og fremst for å skaffe finansiering til den dyre nordlysforskningen at Birkeland engasjerte seg 
i teknologiutvikling. Sammen med ingeniøren Sam Eyde utviklet Birkeland en lysbue-ovn, som 
var grunnlaget for verdens første industrielle metode for produksjon av kunstgjødsel. Det er 
tilsynelatende lang vei fra nordlysteori til kunstgjødselproduksjon, men det kunnskapsmessige 
grunnlaget for begge deler var Birkelands meget gode innsikt i det nye forskningsfeltet 
elektromagnetisme. Birkeland-Eyde-metoden var grunnlaget for et av Norges største industri- 
eventyr: Norsk Hydro. Hydro ble etablert i 1905, og ti år seinere var det en av Norges største 
bedrifter med over 3000 ansatte: et lokomotiv i norsk industriutvikling som ”utdannet” en hel 
generasjon ingeniører (s.94).  

Deler av dette utdraget er i tillegg kodet som Inspirerende temaer. Her møter elevene en 

spennende vitenskapsmann, som har gjort mye forskjellig. Med hele 58 patenter og 11 

oppfinnelser har Birkeland ikke hatt mangel på kreativitet. Selv om leseren her får møte en 

spennende vitenskapsmann, er ikke en mann som døde for nesten 100 år siden, noe eksempel 

på hva dagens fysikere jobber med. Av de forskerne som blir omtalt i dette kapittelet er det 

kun en plass det nevnes noe om dagens fysikere, nemlig ved et bilde av studenter fra 

Universitetet i Oslo.   
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Utenom denne lille delen som er kodet under Fysikerens jobb, er resten av innholdet til 

Økonomi kodet som Inspirerende temaer. Under følger tre eksempler på tekst som er kodet 

som Inspirerende temaer: 

Gammastrålene har svært stor energi og kan skade eller drepe celler. Denne 
egenskapen ved gammastråler utnyttes til strålebehandling av kreft (s.88).  

(Dette utdraget er også kodet som Nytte under Nytteverdi av fysikk) 

Det er UV-A- og UV-B-strålene som gjør oss brune når vi soler oss. Stålene stoppes 
bare delvis av vann- eller vanndamp, og vi kan derfor bli påvirket av disse strålene også i 
fuktig eller overskyet vær. Glass vil derimot absorbere de samme strålene, slik at vi ikke kan 
sitte inne bak kjøkkenvinduet og sole oss (s.88).  

(Dette utdraget er også kodet som Generell teoretisk kunnskap) 

Mobiltelefoner består av en radiosender og en radiomottaker. Til forskjell fra en 
radiosending skal signalet i en mobiltelefonsamtale kun fanges opp av ett bestemt apparat. 
Dette gjøres ved at elektronikken i hvert apparat bygges slik at det overfører og mottar 
signaler med en helt bestemt bølgelengde. Fordi forskjellene mellom de ulike bølgelengdene 
er små, er det av og til problemer med at ulike radiosendere og apparater forstyrrer 
hverandre. Derfor er det forbudt å bruke mobiltelefoner for eksempel i fly (s. 87).  

(Dette utdraget er også kodet som Nytte under Nytteverdi av fysikk) 

Dette er tekster som handler om henholdsvis kreftbehandling, soling og mobiltelefoner. Disse 

temaene finner man igjen på listen over temaer som elever interesser seg for. Se Tabell 9 side 

44. 

Nytte i Nexus 

Figur 17 viser at Nytte, som utgjør litt under 20 % av kapittel 4 i Nexus, er tre av fire 

underkategorier representert. Det er Nytteverdien av fysikk og Hverdagseksempler som står 

for mesteparten av Nyttekategorien. Hva kan vi stole på og Mulig eller umulig er dårligst 

representert også i Nexus. Det eneste som er kodet under Mulig eller umulig er: 

Vi merker ikke denne solvinden ved jordoverflaten, men astronomer vurderer faktisk 
seriøst å utnytte solvinden til å drive romfartøyer utstyrt med enorme seil. Hvis seilene lages 
flere kvadratkilometer store, mener man det er mulig å sende fartøyer helt til Jupiter på denne 
måten (s. 90).  

Her røper teksten at det finnes ting som i dag er umulig, som kan bli mulig.  
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Det er mye tekst som er kodet til å høre til under Nytteverdien av fysikk, for eksempel: 

Din egen sikkerhet er under permanent kontroll ved bruk av ioniserende stråling. 
Mange røykvarslere som blir benyttet i private hjem, har en liten radioaktiv kilde som sender 
ut alfastråler i en jevn strøm. Alfapartiklene inngår i en sluttet strømkrets. Dersom røyk siver 
inn i varsleren, blir strømmen i kretsen mindre, og varsleren begynner å pipe (s.110).  

Utdraget viser hvordan vi utnytter fysikken til å lage røykvarslere. Her gir boka leseren 

muligheten til å se at fysikk er noe vi bruker.  

Kultur i Nexus 

Figur 18 viser at for Kultur, som utgjør 10 % teksten i kapittel 4 i Nexus, er to av tre 

underkategorier representert. Det meste tilhører Historisk perspektiv. Her er altså vitenskap i 

ikke-vestlige kulturer ikke nevnt i det hele tatt, men fra Historisk perspektiv blir den ene 

vestlige vitenskapsmannen etter den andre nevnt: 

Da Hitler kom til makten i Tyskland i 1933, satte han i gang en voldsom 
våpenopprustning. Storbritannia hadde alltid vært beskyttet av hav på alle kanter. Nå fryktet 
man at tyske bombefly ville kunne nå Storbritannia. Forskeren Robert Watson-Watt mente det 
ville være mulig å oppdage fremmede fly ved å sende ut korte radiobølger som ville bli 
reflektert fra flyene. For å overbevise dem som skulle bevilge penger til forskningen, ble et 
britisk bombefly i 1935 fløyet gjennom et område i nærheten av en av BBCs kortbølgesendere. 
Etter hvert som flyet fjernet seg, ga den reflekterte strålingen fra flyet fortsatt utslag på 
måleinstrumentene helt til flyet var 130 kilometer unna. Watson-Watt ble så imponert at han 
utbrøt: ”Britain has become an island again!” Etter dette ble det bevilget penger til forskning 
og utvikling av radarteknologien. Da tyskerne seinere angrep Storbritannia med fly under 
andre verdenskrig, brukte britene radaren til å oppdage fiendens fly, slik at de kunne sende 
opp egne fly for å slå fienden tilbake. Radaren var en viktig årsak til at Tyskland tapte slaget 
om Storbritannia (s.87).  

Dette er et eksempel på hvordan det historiske perspektivet blir formidlet i Nexus. Her får 

man innblikk i mer enn bare et navn, men også en historie rundt det. Teksten er bygget opp på 

en slik måte at det er spennende lesning. Teksten starter i et historisk perspektiv, som alle 

kjenner til, nemlig Hitler og Tyskland. Teksten holder seg i det historiske perspektivet, mens 

man gradvis får frem både hvordan forskeren måtte jobbe for å få bevilget penger til 

forskning, hva forskerens navn var og hvilke resultater han kom frem til. I tillegg tar teksten 

med konsekvensene av denne oppdagelsen, nemlig at Tyskland tapte slaget om Storbritannia. 

Her spiller det historiske perspektivet på spenningen om det var mulig å oppdage fly ved å 

bruke radiobølger. Selv om ”Kjente forskere og deres liv” både for jenter og gutter ikke ble 
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sett på som interessant, i følge ROSE, tror jeg at elever kan finne denne teksten interessant. 

Dette handler om mer enn bare livet til Robert Watson-Watt, og teksten er bygget opp på en 

spennende og fengende måte.  Kanskje kan det tenkes at denne teksten er mer fengende for 

gutter, da den handler om krig.  

Et annet eksempel på det Historisk perspektiv er: 

I 1865 la skotten James Maxwell (1831—1879) fram en matematisk teori for 
elektrisitet og magnetisme (s.83).  

Denne teksten er mer oppramsende, navnet til Maxwell nevnes, og årstallet han la frem sine 

ligninger. Dette er helt klart mindre spennende, men er likevel et historisk perspektiv. Nexus 

inneholder flere historiske perspektiv som minner om begge disse to utdragene. Gjennom 

dette kommer ikke bare produktet av vitenskapen frem, men også noe om hvordan dette 

produktet er blitt til. 

Et eksempel på forandring pga. vitenskapen er: 

Lineærakseleratoren - en norsk oppfinnelse. Den første lineærakseleratoren ble 
oppfunnet av nordmannen Rolf Widerøe (1902—1996), broren til Viggo som startet 
flyselskapet. I dag brukes lineærakseleratorer over hele verden. Apparatet Rolf Widerøe 
oppfant i 1928, betyr hvert år forskjeller mellom liv og død for millioner av kreftpasienter 
(s.109).  

I dette utdraget får leseren et inntrykk av hvordan vitenskapen har ført til positive 

forandringer. Millioner av mennesker har berget livet som følge av denne oppfinnelsen. 

Utdraget er i tillegg kodet under Økonomi, som Inspirerende temaer.  

Oppsummering for allmenndannelse i Nexus 

Kapittel 4 i Nexus er innom flere allmenndannende temaer, både gjennom historiske 

perspektiver, nytteverdi av fysikk og kunnskaper i møte med utfordringer. Likevel legger ikke 

boka direkte opp til diskusjon omkring disse temaene. Om det er ønskelig, kan boka brukes 

som en inngang til spennende allmenndannende temaer og diskusjoner, men dette blir opp til 

brukeren av boken. På denne måten kan boka både gi leseren tilgang på kunnskap og være 

allmenndannende.  
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4.6.3 Allmenndannelse i Kosmos 

Fordelingen mellom Generell teoretisk kunnskap, Demokrati, Økonomi, Nytte og Kultur for 

kapittel 6 i Kosmos er som vist i Figur 19: 

 

Figur 19: Prosent av stoffet i kapittel 10 i Kosmos som er plassert under de 4 hovedkategoriene eller under Generell teoretisk 
kunnskap. 

Figur 19 viser under hvilke av de 4 hovedkategoriene, samt Generell teoretisk kunnskap, jeg 

har valgt å kode teksten fra kapittel 10 i Kosmos. Summerer man opp de 4 kategoriene 

(Demokrati, Økonomi, Nytte og Kultur) er prosentandelen av dem mye større enn av Generell 

teoretisk kunnskap. På samme måte som for de andre bøkene kommer dette av at mye av 

stoffet er kodet som mer enn bare en kategori. Likevel viser dette at boka på langt nær bare er 

teoretisk. Her er det mye stoff som kan knyttes mot et allmenndannende perspektiv. 15 % av 

teksten i kapittelet er kodet som Demokrati, nærmere 30 % som Økonomi, litt over 30 % som 

Nytte og ca 5 % som Kultur. For å se nærmere på innholdet i dette stoffet, se Figur 20 – 23, 

der underkategoriene til de fire hovedkategoriene for allmenndannelse vises. 
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Figur 20: Prosentvis fordeling av underkategorier av         Figur 21: Prosentvis fordeling av underkategorier av        
tekst tilhørende hovedkategori Demokrati.                                  tekst tilhørende hovedkategori Økonomi. 

             

Figur 22:Prosentvis fordeling av underkategorier av           Figur 23: Prosentvis fordeling av underkategorier av             
tekst tilhørende hovedkategori Nytte.                                              tekst tilhørende hovedkategori Kultur.       

Demokrati i Kosmos 

Figur 20 viser at for Demokrati, som utgjør 15 % av teksten i kapittel 10 i Kosmos, er alle de 

fire underkategoriene representert. Kapittel 10 i Kosmos var på kun 15 sider, dermed er ikke 

15 % så mye tekst.  Kunnskaper i møte med utfordringer står for den største delen av 

Demokratikategorien, likevel er det bare to tekstutdrag kodet til kategorien, men de var til 

gjengjeld ganske lange. Et eksempel på tekst som er kodet som Kunnskaper i møte med 

utfordringer er som følger: 

Stråling fra radongass  
Radon er en gass som kommer fra naturlige forekomster av uranmalm på jorda. Radon siver 
gjennom porøse bergarter i grunnfjellet, for eksempel alunskifer. Det er en svart leirskifer 
som blant annet inneholder litt av tungmetallet uran. På ei tomt der grunnen inneholder mye 
alunskifer, er det fare for at radongassen fra grunnen kan sive inn i huset. Dette gjelder blant 
annet grunnen i Oslo-gryta, på Løten og noen steder i Hardanger. I Drangedal i Telemark 
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har 50 % av boligene over 200 Bq/m3 og 25 % over 400 Bq/m3. Dette er vanlige 
konsentrasjoner mange steder i landet. Ved 200—400 Bq/m3 bør en gjennomføre enkle tiltak 
for å redusere konsentrasjonen. Dersom konsentrasjonen er over 400 Bq/m3

Her er utfordringen at radongass som siver opp i bolighus, kan føre til kreft. Leseren blir her 

møtt med kunnskap om denne utfordringen. Kunnskapen kan leseren bruke til for eksempel å 

få utført en test i egen bolig. Fra teksten får leseren blant annet vite at man må gjennomføre en 

måling for å få påvise konsentrasjonen av radon, da gassen både er usynlig og luktfri. Teksten 

har mest fokus på kunnskap i forhold til utfordringen og ikke så mye på hva man som leser 

kan gjøre med utfordringen. Selv om det nevnes at tette hus gjør luftutskiftingen liten, er det 

ikke med det gitt at leseren forstår at det er lurt å lufte mye for å minske konsentrasjonen av 

radongass.  

 anbefales det 
sterkt å gjennomføre mer omfattende mottiltak. Tette hus gjør at luftutskiftingen er liten, og 
det øker helsefaren. Noen steder i Norge er konsentrasjonen av radon blant de høyeste i 
verden. Vi skal se på hvordan dette henger sammen. Gjennom flere spaltingstrinn blir uran 
(U) spaltet til andre grunn- stoffer. Ett av disse grunnstoffene er den radioaktive radongassen 
(Rn). Radon (Rn-222) blir omdannet til polonium, og halveringstida for denne spaltingen er 
3,8 dager. Radon avgir alfastråling, og i luft kan denne strålingen gi store stråledoser til 
lungene fordi lungevevet ikke har noen hud som beskytter mot påvirkning utenfra. Opptil 20 
% av lungekrefttilfellene i Norge kan skyldes radon. Radongass er usynlig og luktfri. Derfor 
er det bare med målinger vi kan påvise radon og bestemme konsentrasjonen av gassen 
(s.284).  

Et eksempel på tekst kodet som Vitenskaplige arbeidsprosesser er som følger: 

Litt av dette uransaltet ble lagt på noen fotografiske plater og skjermet mot lys. 
Platene ble svertet, og Becquerel konkluderte med at det måtte komme en ukjent stråling fra 
uransaltet. Radioaktivitet var påvist (s.278).  

Her får leseren et lite innblikk i hvordan en vitenskaplig arbeidsprosess kan være, med 

prøving og feiling. Radioaktiviteten blir påvist gjennom et eksperiment. Becquerel måtte gjøre 

noe for å påvise det, ikke bare tenke seg til det. Dette utdraget er også kodet under Økonomi 

som Historisk perspektiv. 

Til de to andre underkategoriene (Forskersamfunnet og Vitenskap i politiske beslutninger) er 

det bare et lite utdrag tekst som er kodet til hver: 
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Forskersamfunnet: 

Strålingen som brukes, er energirik gammastråling. Matvarene blir ikke selv 
radioaktive ved denne behandlingen, men holdbarheten øker. Forskerne er usikre på om 
gammastrålingen påvirker matvarene på annen måte (s.286).  

Tekstutdraget gir leserne et lite glimt av forskersamfunnet, nemlig at forskerne er usikre på 

om strålingen påvirker maten på en annen måte. Her kan en observant leser legge merke til at 

forskerne ikke alltid er sikre på ting.  

Vitenskap i politiske beslutninger: 

I Norge er det bare tillatt å bruke stråling på krydder og krydderurter. På dette 
området har Norge samme regelverk som EU. Men noen EU-land har fortsatt egne nasjonale 
bestemmelser som tillater stråling av andre typer matvarer, bl.a. egg, frukt, grønnsaker, 
kylling og reker (s.286). 

Dette utdraget viser hvordan bruken av vitenskapen blir styrt gjennom politiske beslutninger. 

Det er regler for hvilke matvarer man har lov til å bestråle. Kunnskapen om at forskerne er 

usikre på hvordan stråling påvirker maten, er lagt til grunn for en politisk beslutning om å 

ikke bestråle annet enn krydder. Selv om det er et lite utdrag, kan leseren her få en idé om 

hvorfor det er viktig at politikere vet noe om naturvitenskapen, og hvorfor man som politisk 

deltaker også bør ha litt naturvitenskaplige kunnskaper. 

I kapittel 10 i Kosmos er det altså ikke mye som kan knyttes til kategorien Demokrati.  

Økonomi i Kosmos 

Figur 21 viser at for Økonomi, som utgjør 30 % av teksten i kapittel 10 i Kosmos, er to av tre 

underkategorier representert. For Kosmos, som for de andre bøkene, er det Hva er fysikk som 

ikke er representert. Inspirerende temaer står for mesteparten av denne kategorien. Her er det 

mye tekst som handler om kreft og behandling av kreft som er kodet som Inspirerende 

temaer. Et eksempel på dette er: 

Franskmannen Henri Becquerel fikk nobelprisen i fysikk i 1903. I nobelforedraget sa 
han at radium kanskje kunne brukes til behandling av kreft. Dette viste seg å være riktig, og 
mange sykehus begynte å bruke radium som strålekilde i kreftbehandling. I dag bruker vi 
andre stoff og nyere metoder i behandlingen av kreftsykdommer, men navnet 
Radiumhospitalet i Oslo forteller oss at radium en gang var viktig (s.286).  
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Dette utdraget er ett av mange, som omhandler kreft i kapittelet. På jentenes liste over 

interessetemaer hadde ”Kreft, hva vi vet og hvordan kreft kan behandles” en score på 3,3 se 

Tabell 9, side 44. Dette var altså et tema som jentene interesserer seg for. Utdraget er også 

kodet under Kultur som Historisk perspektiv og Forandringer pga. vitenskapen. Utdraget sier 

i tillegg noe om hvordan en forsker kan være. Leseren får vite at Becquerel i 1903 foreslo at 

radium kunne brukes i behandling av kreft, og at det senere viste seg å være riktig. Teksten gir 

altså et lite innblikk i hvordan en forsker er kreativ og ser ting som andre ikke enda har sett.  

Kapittelet nevner også andre interessetemaer, som er på guttenes liste, som utdraget nedenfor: 

Vi skiller gjerne mellom naturlig og kunstig radioaktivitet. Naturlig uran er lite 
radioaktivt. Men ved å skyte nøytroner inn i urankjernene gjør vi dem mer ustabile, og uranet 
blir da svært radioaktivt. Det er fordi atomkjernene blir enda mer ustabile når de 
bombarderes med nøytroner. Atomvåpen- og atomkraftteknologi bygger på bruk av slik 
kunstig radioaktivitet (s.280).  

Dette utdraget viser at kapittelet så vidt er inne på atomvåpen og atomkraftteknologi som er 

tema guttene har sagt, gjennom ROSE-undersøkelsen, at de interesserer seg for. Kosmos 

bruker her ”kunstig radioaktivitet” i stedet for anriket uran. Anriket uran er det ordet man 

møter bl.a. innenfor forsvarspolitikken. Her har forfatterne av boka valgt å bruke et språk de 

kanskje tror er lettere for leseren å forstå. Det kan bety at en leser som også interesserer seg 

for forsvarspolitikk, ikke forstår at det handler om det samme. Utdraget er i tillegg kodet 

under Nytte som Nytteverdi av fysikk. 

Noe tekst var i tillegg kodet som Fysikerens jobb. Et eksempel er teksten under, som tilhørte 

et bilde av et kjernekraftverk: 

Kjernekraftverk i Glouchestershire i England. Gjennom bruk av radioaktivt uran 
produseres store mengder kjernekraft (s.281).  

Her får leseren se et bilde av et kjernekraftverk og opplysningen om at her produseres store 

mengder kjernekraft. Dette er kodet som Fysikerens jobb fordi det viser en arbeidsplass der 

man bruker fysikk til å lage kjernekraft. Selv om dette ikke sier mye om fysikerens 

jobbmuligheter, viser det en arbeidsplass. Dette kan gi leseren mulighet til å identifisere seg 

med å ha en slik type jobb. 
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Nytte i Kosmos 

Over 30 % av kapittel 10 i Kosmos er kodet til kategorien Nytte. Figur 22 viser at dette igjen 

er fordelt på 2 av 4 underkategorier. Det meste er kodet som Nytteverdi av fysikk, mens noe er 

kodet som Hverdagseksempler. Heller ikke i Kosmos er Hva kan vi stole på og Mulig eller 

umulig representert. 

Et eksempel på tekst kodet som Nytteverdi av fysikk er som følger: 

Energien som kan utvinnes fra 1kg uran, tilsvarer den energien som kan utvinnes når 
vi forbrenner lasten fra 10 togvogner med kull (s.281).  

Denne setningen er hentet fra en tekst som forklarer kjernekraft, ut fra relativitetsteorien. 

Denne teksten er også kodet som Kunnskap i møte med ufordringer. Her får leseren vite litt 

om hvordan kunnskap innenfor naturvitenskap er nyttig ved å sette det inn i et perspektiv. De 

fleste er klar over kullets betydning i verden, hvordan det har gitt og gir oss energi. Man vet 

også at tilgang på energi er viktig. Når man her får se hvor mye mer energi man kan få fra 1 

kg uran enn fra kull, kan man se hvordan man kan dra nytte av relativitetsteorien. I denne 

teksten kan leseren i tillegg sette nytteverdien av fysikk inn i en utfordring, hvis man er klar 

over at kjernekraft gir farlig radioaktivt avfall. Teksten legger ikke vekt på at dette er farlig, 

bare på hvor svimlende store mengder energi man kan få på denne måten. Her blir det dermed 

opp til brukeren av boken, om ønskelig, å bruke teksten, ikke bare i et nytte perspektiv, men 

også inn i demokratiperspektivet. 

Et annet eksempel på tekst kodet som Nytte er utdraget under, som er kodet som 

underkategorien Hverdagseksempler: 

De aller fleste har en eller annen gang tatt et røntgenbilde. Tannlegene gjør det 
rutinemessig. Røntgenstråling trenger lett gjennom det bløte vevet og hulrommene i kroppen, 
men ikke så lett gjennom fastere vev som bein og brusk. Røntgenstråler som treffer bløtt vev 
og hulrom, går igjennom kroppen og treffer en fotografisk film, mens røntgenstråler som 
treffer fast vev blir stoppet. Dette gjør at vi får opp et bilde som gir oss informasjon om f.eks. 
beinbrudd og andre skader på skjelettet (s.288).  
 

I dette utdraget blir leseren møtt av en kjent situasjon: røntgenbilde hos tannlegen. Utdraget 

starter ved å trekke leseren inn i situasjonen ved å si at ”de aller fleste har..” . På denne måten 

får leseren muligheten til å kjenne igjen situasjonen som så blir forklart i teksten. Her blir 
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leseren møtt av en hverdagssituasjon som blir forklart. Utdraget er i tillegg kodet som 

Generell teoretisk kunnskap og under Økonomi som Inspirerende temaer. 

Kultur i Kosmos 

Figur 23 viser at for Kultur, som utgjør under 10 % av teksten i kapittel 10 i Kosmos, er to av 

tre underkategorier representert: Historisk perspektiv og Forandringer pga. vitenskapen. 

Historisk perspektiv er størst av de to underkategoriene. 

Et eksempel på tekst som er kodet som både Historisk perspektiv og Forandringer pga. 

vitenskapen er som følger: 

Store doser stråling fra radioaktive kilder kan drepe bakterier, sopp og insekter. Alt i 
1958 tok en i bruk stråling for å sterilisere medisinsk utstyr som det var vanskelig å sterilisere 
med varme og damp. I dag brukes stråling også til å sterilisere sprøyter, bandasjer, 
blodoverføringsutstyr og en hel rekke av annet medisinsk utstyr. Denne steriliseringsteknikken 
har forbedret reinholdet i helsearbeidet og forhindret mange infeksjoner (s.289).  

Starten av utdraget er kodet som historisk perspektiv, der bruken av stråling til å sterilisere, 

blir tidsfestet. Utdraget viser i tillegg viktigheten av forandringer på grunn av vitenskapen, 

nemlig at renholdet i helsearbeid er blitt bedre og at dette har forhindret infeksjoner. Her kan 

leseren se at naturvitenskapen fører med seg forbedringer for oss mennesker, i alle fall 

innenfor helsesektoren. Utdraget er også kodet under Økonomi som Inspirerende temaer. 

Oppsummering for allmenndannelse i Kosmos 

Kapittel 10 i Kosmos er innom flere allmenndannende temaer, men legger ikke direkte opp til 

diskusjon omkring disse temaene. Kapittelet er bare på 15 sider, så her blir det, sammenlignet 

med de andre bøkene, mindre plass til allmenndannende temaer. Likevel er boka innom de 

fleste underkategoriene, med større eller mindre bidrag. Brukeren av boken, for eksempel 

læreren, må være bevisst på hva han eller hun vil formidle, og om det er ønskelig, bruke boka 

som en inngang inn til spennende allmenndannende temaer og diskusjoner. Temaene er der, 

det gjelder bare å se etter de riktige tingene. Boken kan dermed brukes for å legge vekt på 

allmenndannende temaer. 
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4.6.4 Allmenndannelse i Naturfag 5 

Fordelingen mellom Generell teoretisk kunnskap, Demokrati, Økonomi, Nytte og Kultur for 

kapittel 6 i Naturfag 5 er som vist i Figur 24: 

 

Figur 24: Prosent av stoffet i kapittel 6 i Naturfag 5 som er plassert under de 4 hovedkategoriene eller under Generell 
teoretisk kunnskap. 

Figur 24 viser under hvilke av de 4 hovedkategoriene, samt Generell teoretisk kunnskap, jeg 

har valgt å kode teksten fra kapittel 6 i Naturfag 5. Her ser man at når man summerer opp de 4 

kategoriene (Demokrati, Økonomi, Nytte og Kultur) er prosentandelen av dem litt mer enn det 

dobbelt av Generell teoretisk kunnskap. På samme måte som for de andre bøkene kommer 

dette av at mye av stoffet er kodet som mer enn bare en kategori. Likevel viser dette at også 

denne boka ikke på langt nær bare er teoretisk. Her er det mye stoff som kan knyttes mot et 

allmenndannende perspektiv. Over 10 % av teksten i kapittelet er kodet som Demokrati, 

nærmere 30 % som Økonomi, over 30 % som Nytte og over 10 % som Kultur. For å se 

nærmere på innholdet i dette stoffet, se Figur 25 – 28, der underkategoriene til de fire 

hovedkategoriene for allmenndannelse vises. 
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Figur 25:Prosentvis fordeling av underkategorier av       Figur 26: Prosentvis fordeling av underkategorier av        
tekst tilhørende hovedkategori Demokrati.                               tekst tilhørende hovedkategori Økonomi. 

          

Figur 27: Prosentvis fordeling av underkategorier av       Figur 28: Prosentvis fordeling av underkategorier av          
tekst tilhørende hovedkategori Nytte.                                        tekst tilhørende hovedkategori Kultur. 

Demokrati i Naturfag 5 

Figur 25 viser at for Demokrati, som utgjør 15 % av teksten i kapittel 6 i Naturfag 5, er alle de 

fire underkategoriene representert. Vitenskaplige arbeidsprosesser står for den største delen 

av Demokratikategorien, mens de tre andre underkategoriene (Forskersamfunnet, Vitenskap i 

politiske beslutninger og Kunnskap i møte med utfordringer) er omtrent likt representert.  

Et eksempel på tekst som er kodet som Vitenskaplige arbeidsprosesser er som følger: 

I naturen finner vi bare isotopen fluor-19. Hvor får da legene fluor-18 fra?  
Fluor-18 er kunstig framstilt i laboratoriet. Forskerne lager fluor-18 ved å skyte protoner 
med stor fart inn i atomkjernen til oksygenatomer. Syklotronen ved Universitetet i Oslo er det 
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vi kaller en partikkelakselerator. Ved hjelp av et kraftig magnetfelt kan den øke farten til 
protonene til svimlende hastigheter (s.196).  

Utdraget forteller leseren noe om hvordan arbeidsprosessene for en forsker kan være. Teksten 

går ikke i detalj om hvordan man faktisk gjør dette, men den sier noe om hva som skjer. Det 

finnes ikke fluor-18, dermed lager vi det. Teksten gir et noe enkelt bilde av hvordan dette 

lages, men leseren får vite litt om forskerens rolle her: legene trenger fluor- 18, dermed lager 

forskerne dette. Utdraget er i tillegg kodet under Økonomi som Inspirerende temaer og 

Fysikerens jobb. 

Et annet eksempel på tekst kodet som Demokrati er dette utdraget, som er kodet som 
Forskersamfunnet:  

Forskerne oppdaget snart at de radioaktive stoffene sendte ut tre forskjellige typer 
stråling. Fordi de ikke visste hva slags stråling dette var, kalte de strålingstypene alfa-, beta- 
og gammastråling etter de tre første bokstavene i det greske alfabetet (s.179). 

Her får leseren et lite innblikk i forskersamfunnet. Forskerne oppdager nye typer stråling og 

da gir de navn til denne strålingen. Indirekte sier teksten dermed noe om samarbeid mellom 

forskere i naturvitenskapen. Forskerne trenger nemlig et felles språk, den nye typen stråling 

må få et navn, slik at de ved videre forskning bruker samme navn på det. Dette kommer ikke 

helt klart frem i teksten, uten at man stopper opp og tenker over det. Likevel har jeg kodet 

dette som Forskersamfunnet, da utdraget åpner for muligheten for brukerne av boken til å 

vinkle dette mot samarbeid mellom forskere.  

Et annet eksempel på tekst kodet som Demokrati er dette utdraget som er kodet som 
Vitenskap i politiske beslutninger (Tekstutdraget er tatt ut fra en sammenheng der boka 
beskriver fyrlykter som får sin energi fra en radioaktiv kilde): 

Fyrlyktene var opprinnelig under militært eie, men nå har de russiske myndighetene 
overtatt ansvaret. De ønsker å demontere kildene slik at fyrlyktene isteden kan få energien fra 
solceller. Norske myndigheter samarbeider med russiske myndigheter slik at dette arbeidet 
blir gjort i tråd med både russiske og internasjonale anbefalinger for strålevern. Å arbeide 
med slike sterke kilder krever nøye planlegging av fysisk sikring mot stråling, både under 
demontering, transport og lagring (s.191).  

Ut fra naturvitenskaplig kunnskap om radioaktivitet er det tatt politiske beslutninger her: både 

at myndighetene har overtatt fyrlyktene og at Norge hjelper til med arbeidet. Teksten nevner 

også at det finnes internasjonale anbefalinger for strålevern. Her kan leseren få et innblikk i 

hvordan naturvitenskaplig kunnskap blir brukt i møte med politiske beslutninger, både 

innenfor et land og i samarbeid mellom land. 
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Et siste eksempel på tekst kodet som Demokrati er dette utdraget, som er kodet som Kunnskap 
i møte med utfordringer: 

I boliger kan radongass sive opp fra berggrunnen. Deretter kan vi puste den inn. 
Lunger og bronkier er derfor mest utsatt for stråling fra radon. I områder med alunskifer i 
berggrunnen finner vi særlig høy radon konsentrasjoner. Hvis du bor i en bolig med mye 
radon, bør du tette gulv og grunnmur mot lekkasjer fra berggrunnen og sørge for god 
ventilasjon (s.192).  

Dette utdraget tar opp en utfordring som er reell i mange hjem. Her får leseren tips til hva han 

eller hun kan gjøre i møte med denne utfordringen, både på det avanserte plan ved å tette gulv 

og grunnmuren, men også på et enklere plan ved å sørge for god ventilasjon. Det betyr at 

leseren allerede mens teksten blir lest kan ta i bruk kunnskapen ved å lukke opp et vindu. 

Dette utdraget er dermed et eksempel på hvordan litt kunnskap i naturfag, kan hjelpe leseren 

med utfordringer fra det daglige livet.   

Økonomi i Naturfag 5 

Figur 26 viser at for Økonomi, som utgjør 30 % av teksten i kapittel 6 i Naturfag 5, er to av tre 

underkategorier representert. For Naturfag 5, som for de andre bøkene, er det Hva er fysikk 

som ikke er representert. Det meste av teksten er kodet under Inspirerende temaer, mens noe 

også er kodet under Fysikerens jobb. Et eksempel på tekst som er kodet som Fysikerens jobb 

er som følger: 

Forskere bruker mange forskjellige metoder når de studerer strålingen fra radioaktive 
stoffer. Vi har til nå nevnt geigertelleren og scintillasjonstelleren og sett hvordan karbon-14 
blir brukt til å aldersbestemme arkeologiske funn (s.193).  

Dette lille utdraget viser helt enkelt litt om variasjonsmuligheter innenfor fysikerens jobb, 

uten å gå i nærmere detaljer, da det er gjort tidligere i kapittelet. Her er variasjonsbredden 

stor, fra arkeologiske funn til avanserte måleapparater. Teksten har på denne måten gitt 

leseren en mulighet til å se at fysikerens jobbmuligheter er varierte. Utdraget er i tillegg også 

kodet som Demokrati under Vitenskaplige arbeidsprosesser. 

Et annet eksempel på tekst kodet som Økonomi er dette utdraget, som er kodet som 
Inspirerende temaer:  

Ioniserende stråling blir ofte også brukt til å sterilisere medisinsk engangsutstyr, 
emballasje og krydder. Store stråledoser dreper nemlig bakterier, sopp og insekter. Til slike 
formål blir det gjerne brukt kraftige kobolt-60-kilder som sender ut gammastråling. I Norge 
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har vi en slik strålekilde på Institutt for energiteknikk på Kjeller. Kraftig UV-stråling blir 
også brukt til å sterilisere vann (s.198).  

Denne teksten er kodet som inspirerende fordi den tar opp tema som har vært med på å 

forandre verden. Ved sterilt medisinsk utstyr er det lettere å hindre spredning av uønskete 

bakterier mellom pasienter. Utdraget er også kodet under Kultur som Forandringer pga. 

vitenskapen, og under Nytte som hverdagseksempler og Nytteverdi av fysikk. 

Nytte i Naturfag 5 

Figur 27 viser at for Nytte, som utgjør 30 % av teksten i kapittel 6 i Naturfag 5, er to av fire 

underkategorier representert, nemlig Nytteverdien av fysikk og Hverdagseksempler.  

Et eksempel på tekst som er kodet som Nytteverdi av fysikk er som følger: 

Kan radioaktivitet redde liv? Ja, hver eneste dag. Sykehusene bruker radioaktive 
stoffer både til å undersøke og behandle pasienter. Radioaktivt jod er et eksempel på et slikt 
stoff. Har du lagt merke til at det saltet du kjøper i butikken, ofte er tilsatt jod? Jod er det vi 
kaller sporstoff, som du må spise små mengder av for at skjoldbrukskjertelen skal kunne lage 
hormonet tyroksin. Tyroksin styrker forbrenningen i hver eneste celle i kroppen. Ved å studere 
hvordan jod bli omsatt i kroppen, kan legene lære mye om hvordan kroppen virker. Det er 
umulig å følge et vanlig tyroksin rundt om i kroppen hvis det ikke på en eller annen måte er 
merket. Det er her radioaktivt jod kommer inn i bildet. Sykehuset kan lage et jodatom som er 
ustabilt og sender ut stråling. Pasienten får radioaktivt jod, og vips så lager 
skjoldbrukskjertelen tyroksin som stråler. Strålingen er veldig energirik og kan trenge ut av 
kroppen, slik at et spesielt kamera kan fange den opp. Bildene fra en slik 
scintigrafiundersøkelse gir legene en unik anledning til å finne ut om skjoldbrukskjertelen 
produserer hormoner i riktige mengder, om leveren og lungene fungerer slik de skal, eller om 
pasienten har kreft. I rikelige mengder kan legene til og med bruke jod til å drepe kreftcellene 
hos en person med kreft i skjoldbrukskjertelen. Vel og merke uten å skade andre organer i 
kroppen! Er ikke det fantastisk! Er det farlig å gi pasienter radioaktivt jod? Nei, radioaktivt 
jod blir i løpet av få uker omdannet til edelgassen xenon. Og xenon er verken giftig eller 
radioaktiv (s.175).  

Dette utdraget er hentet fra begynnelsen av kapittel 6 i Naturfag 5. I dette utdraget, som 

henvender seg direkte til leseren med spørsmål flere ganger, starter Naturfag 5 kapittelet der 

andre bøker slutter det. Kanskje kan en start som dette gjøre grensekryssingen inn til 

naturvitenskapens subkultur lettere? Her får leseren mulighet til å se hva naturvitenskapen kan 

brukes til, og med det kan boka ha mulighet til å skape en motivasjon for leseren til å lære det 

kapittelet har å komme med. Noen ganger kan det man skal lære, oppfattes som irrelevant: 

”Hvorfor skal man lære dette?” Hadde kapittelet heller startet med å forklare hvordan jod kan 
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gjøres radioaktivt og at det etter hvert blir omdannet til xenon, kan man risikere at leseren har 

glemt dette når man endelig kommer inn på bruksområdet. Utdraget knytter sammen teori og 

bruksområde på en måte som kan gi leseren en forståelse av hvorfor det han eller hun skal 

lære videre er relevant. Utdraget viser nytteverdi av fysikken på et avansert plan, samtidig 

som det er forklart på en lettfattelig måte. 

Kultur i Naturfag 5 

Figur 28 viser at for Kultur, som utgjør over 10 % av teksten i kapittel 6 i Naturfag 5, er to av 

tre underkategorier representert, nemlig Historisk perspektiv og Forandringer pga. 

vitenskapen. Heller ikke i Naturfag 5 fikk altså Vitenskap i ikke-vestlige kulturer noen plass. 

Et eksempel på tekst kodet som Historisk perspektiv: 

I det tidligere Sovjetunionen ble strontium-90 brukt som energikilde i hundrevis av 
fyrlykter i arktiske farvann. Radioaktivt strontium-90, som har en halveringstid på 28,8 år, 
sender ut betastråling og blir omdannet til yttrium-90, som også sender ut betastråling.  
Da kildene ble installert på 1960-tallet hadde de en aktivitet på om lag 9000 TBq (1T Bq = 
1012

Dette utdraget er noe typisk for tekstene i Naturfag 5: teksten bærer preg av å være personlig 

ved at den henvender seg til leseren med ”du” og den er skrevet morsomt: ”Tror du tyvene 

hadde lært om radioaktivitet på skolen?” I tillegg har teksten et historisk perspektiv over seg. 

Den forteller ikke bare om strontium-90, men også om når og hvor dette ble brukt.  

 Bq). Selv om aktiviteten i dag er redusert til godt under det halve, er det fortsatt svært 
farlig å komme i nærheten av dem. I 1999 ble en slik kilde funnet ved en bussholdeplass i byen 
Kingisepp St. Petersburg-regionen. Den hadde blitt plyndret av tyver på jakt etter ikke-
jernholdige metaller for salg som skrapmetall. Da forskerne undersøkte kilden, var aktiviteten 
så stor at den ved berøring gav stråledoser på 10 000 mSv/time! 7 000 mSv gir dødelig 
strålesyke, og tyvene ble da heller aldri pågrepet. Tror du tyvene hadde lært om radioaktivitet 
på skolen? (s.190)  

Et annet eksempel på tekst kodet som Kultur er dette utdraget, som er kodet som Forandring 

pga. vitenskapen: 

Den lange halveringstiden til cesium-137 og strontium-90 gjør at Tsjernobylulykken i 
1986 fortsatt utgjør et problem for tamrein og sau i Valdresområdet. Den lange biologiske 
halveringstiden hos sopp og lav, som utgjør næringsgrunnlaget for sau og tamrein, gjør at de 
radioaktive stoffene hoper seg opp i næringskjeden (s.188).  
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Dette utdraget har fokus på en negativ forandring som har kommet som følge av vitenskapen. 

Naturfag 5 har også flere eksempler på positive forandringer.  

Oppsummering for allmenndannelse i Naturfag 5 

Gjennom utdragene fra Naturfag 5 får man et lite innblikk i hvordan boka veksler mellom ren 

teori og allmenndannende stoff, gjennom et humoristisk og personlig språk. Heller ikke denne 

boka legger direkte opp til diskusjoner rundt det allmenndannende stoffet, men det er der i 

stor grad, så det blir opp til brukeren av boka å utnytte potensialet i boka.  

Det at nærmere 90 % av kapittelet er kodet som allmenndannende, selv om noe er kodet 

dobbelt opp, viser, etter min mening, at her er det absolutt potensial for å bruke boka til å 

formidle allmenndannelse. 

4.6.5 Sammenligning av de fire bøkene 

 

Figur 29: Prosent av teksten i kapittelet som er kodet til hver av de fem hovedkategoriene for hver av de fire bøkene.  

Figur 29 viser fordelingen mellom de fire hovedkategoriene for allmenndannelse, for hver av 

de fire lærebøkene. I tillegg viser figuren hvor mye Generell teoretisk kunnskap hver bok 

inneholder.  

Figuren viser en sammenligning av resultatene fra kapittel 4.6.1 – 4.6.4. I møte med Figur 29 

er det greit å ha i bakhodet at Kosmos hadde færre sider enn de andre bøkene. I tillegg må 
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man huske på at noe stoff er blitt kodet som mer enn en kategori, dermed er ikke Senit, for 

eksempel, bare allmenndannende. Fra figuren ser vi at dette gjelder for alle bøkene, da 

samtlige søyler går over 100 %.  

Figur 29 viser at alle bøkene har godt over 50 % stoff kodet som allmenndannelse. Senit har 

mest, deretter kommer Kosmos og Naturfag 5, som har ca like mye, mens Nexus har minst. 

Det er spesielt i kategoriene Demokrati og Økonomi at Nexus har mindre stoff enn de andre 

bøkene. Hvordan dette allmenndannende stoffet er, varierer fra bok til bok, og er diskutert i 

kapittel 4.6.1 – 4.6.4. 

Fra Figur 29 kommer det tydelig frem at Kultur kommer dårlig ut i alle bøkene.  De andre tre 

kategoriene er bedre representert i alle bøkene.  

Senit som har mest allmenndannende stoff i seg, har mer stoff enn de andre bøkene i 

Demokrati og Økonomi, men minst stoff av alle bøkene i Kultur. 
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5 Diskusjon og konklusjon 
I det følgende vil resultatdelens funn bli diskutert og knyttet opp mot aktuell teori og annen 

forskning, presentert i kapittel 1 og 2. Dette kapittelet er inndelt etter forskningsspørsmål   

(5.1 – 5.3), og deretter etter emne (5.4 – 5.9), da dette er mest hensiktsmessig for å få frem 

funnene. Det betyr at de tre forskningsspørsmålene vil kunne være spredd noe utover de 

følgende kapitlene.  

En del av diskusjonen vil være knyttet opp mot skole, da det er i skolen lærebøkene blir brukt. 

5.1 Fysikk i lærebøker og kompetansemål 
Det viste seg å være en overraskende stor del av både lærebøkene og kompetansemålene som 

ble regnet som fysikk. Dette kommer blant annet av at defineringen av hva som var fysikk i 

lærebøkene, ble gjort på en inkluderende måte for fysikk. 

I følge Lie, Angell og Rohatgi (2010) er andelen av årskullet som valgte Fysikk 2 ikke større 

enn 6,8 % i 2008. Med tanke på at så få elever velger fysikk videre, er det overraskende at 

omtrent halvparten av både bøkene og kompetansemålene var fysikk. Det er positivt, med 

tanke på rekruttering til fysikkfaget, at en leser virkelig kan få møte en del fysikk i bøkene.  

Innenfor de ulike hovedområdene til kompetansemålene var det variasjoner mellom bøkene.  

Hadde man gått i dybden på hvert enkelt mål, vil man se at noe stoff går igjen i alle bøkene, 

mens annet stoff varierer. Dette tyder på at kompetansemålene ikke alltid er så konkrete at det 

er entydig hva de inneholder. Dette stemmer overens med Imsens (2005) mening om 

læreplanen, nemlig at det er mer tydelig hva elevene skal nå etter opplæringen, enn hvordan 

de skal nå dette. Likevel viste det seg fra Figur 2 side 41 at de fire lærebøkene faktisk hadde 

ganske lik fordeling av sin vektlegging av de ulike hovedområdene til læreplanen. Dette viser 

at ulike forfattere har vurdert vektleggingen av de ulike kompetansemålene på samme måte.  

Gjennom studien fant jeg at alle lærebøkene har stoff knyttet til alle kompetansemålene, men 

det er ulik grad av hva som er tatt med i tillegg. Det var ikke mye av Tilleggstoffet som 

inneholdt tema som stemmet overens med elevenes interesser. Av Tilleggsstoffet som bøkene 

hadde inkludert, var det blant de to bøkene med mest Tilleggsstoff (Senit og Naturfag 5) mye 

stoff om energiteori. Kanskje kan dette tyde på at forfatterne av disse bøkene har en 

studieforeberedende oppfatning av faget. Angell, Henriksen og Isnes (2003) diskuterer denne 
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oppfatningen av faget, og sier den innebærer at fysikken skal være en innføring i fysikk som 

fagdisiplin og fysikk som et metodefag. Likevel er Senit og Naturfag 5 på topp når det 

kommer til allmenndannende stoff.  

En relevant diskusjon her er ”less is more?”. Denne studien har ikke sett på innholdet i 

bøkene, verken på om de dekker kompetansemålene bra eller på om det faglige innholdet er 

tilfredsstillende, derfor er det vanskelig å kommentere denne diskusjonen. Det er likevel 

viktig å være klar over at det ikke nødvendigvis er slik at den tykkeste boken er den beste.  

Selv om læreplanens kompetansemål er lite detaljert på hvordan lærestoffet skal være i 

bøkene, er det mye av det samme det står om i bøkene. Det som jeg spesielt merket meg 

under analysen av kapitlene om radioaktivitet, var at det var mye av det samme som gikk 

igjen i bøkene, for eksempel går bestråling av matvarer, sterilisering av medisinsk utstyr, 

radongass, atombomber og kreft, igjen i alle bøkene. 

Kompetansemålene er ulikt vektlagt i de fire lærebøkene, basert på forfatternes oppfattede 

læreplan. Dette er det viktig å være klar over ved valg av lærebøker. Ved bruk av en lærebok 

må læreren selv avgjøre hvor stor del av boken som stemmer med hans eller hennes 

oppfattede læreplan, og hvor stor vektlegging man mener hvert kompetansemål fortjener. Å 

ha en slik oversikt som Figur 2 side 41 kan da være nyttig i møte med valg av lærebok og ved 

forberedelse av undervisning. Som lærer må man selv ta stilling til hva man mener er pensum 

og hva man mener er mindre viktig i lærebøkene, da de ulike lærebøkene ikke har valgt ut 

stoffet sitt likt.  

5.2 Et fag som møter elevenes interesser? 
Både for jenter og gutter var alle lærebøkene innom flere av temaene elevene syntes var 

interessante. Alle bøkene hadde mer enn 10 % stoff som svarte til temaer som elevene hadde 

indikert interesse for i ROSE-undersøkelsen. Det kan i utgangspunktet høres lite ut, men med 

tanke på at dette stoffet er spredd utover i bøkene, ofte med små setninger innimellom, blir det 

mer enn det ser ut som i en ren kvantitativ opptelling. Figur 4 side 48 viste at alle bøkene var 

innom noe av interesse for enten jenter eller gutter mer enn 20 ganger. Dette er bra, da en liten 

setning som kan vekke leserens situasjonsinteresse, kan være nok til å få leseren til å 

interessere seg for det han eller hun møter i resten av teksten. 
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Om det gjelder individuelle interesser eller situasjonsinteresser (se kapittel 1.1.1) er ikke av 

stor betydning, da begge disse formene er relevant for læring med tekst. Jeg har tidligere 

antatt at de interessene man testet i ROSE, i mange tilfeller var sitasjonsinteresser, fordi 

respondenten møtte en påstand som han eller hun syntes var spennende der og da, og dermed 

krysser de av for at de interesserer seg for temaet. Denne situasjonsinteressen vil også kunne 

bli vekket når leseren møter dette temaet i en tekst. Selv om teksten i utgangspunktet ikke blir 

sett på som veldig spennende, kan den bli sett på som interessant fordi leseren møtte noe fakta 

som passet overens med hans eller hennes situasjonsinteresser. På denne måten kan disse 

sidene og setningene med interessetemaer være med på å gjøre grensekryssingen lettere. 

Naturfagskulturen kan kanskje passe bedre overens med andre kultur elevene beveger seg i til 

daglig, fordi de møter små setninger som knytter teksten mot tema elevene interesserer seg 

for. Det er et mål at denne grensekryssingen skal være tilgjengelig for alle, ikke bare for 

fremtidens realister. 

Som sagt tidligere er ikke målet med ROSE å oppfordre til å legge opp undervisningen bare 

etter det elevene liker, men at man kan ha elevenes interesser i bakhodet når man legger opp 

undervisningen (Sjøberg, 2009). At det var en del tekst i de fire lærebøkene som kunne 

knyttes til de interessene som kom frem i ROSE - undersøkelsen, er positivt. Bøkene bærer 

absolutt ikke preg av bare å ha stoff som elevene interesserer seg for. Innimellom knyttes 

likevel stoffet opp mot det elevene synes er interessant. Jeg synes at bokforfatterne delvis har 

klart å sette fagstoffet i en sammenheng som trigger elevenes situasjonsinteresser og 

”interesser i fysikk”, noe som kan føre til en mer interessert leser enn hvis sammenhengen 

ikke kunne skape situasjonsinteresse.  I tillegg kan det tenkes at det er mer som er interessant 

for elevene, selv om det ikke var med på ROSE-undersøkelsen. 

Selv om det er viktig at naturfaget møter alle elever i deres interesser for å gjøre overgangen 

inn til naturvitenskapens subkultur lettere, er det også viktig at naturfaget i tillegg vekker 

interesse for fysikk som et skolefag for noen. Med tanke på rekruttering til fysikk og Häussler 

og Hoffmanns (2000) skille mellom ”interesser i fysikk som et skolefag” og ”interesser i 

fysikk”, er det viktig at naturfaget elevene møter i skolen ikke bare appellerer til deres 

”interesser i fysikk”, men at det også kan skape ”interesser i fysikk som et skolefag”. Häussler 

og Hoffmanns (2000) sier dette kommer an på hvor sammenfallende lærerens undervisning og 

elevers interesser er. Studier har vist at mange lærere følger lærebøkene i stedet for å 

planlegge etter egne tanker om læreplanen (Nelson, 2006). Fordi mange bruker lærebøkene 

som mal for sin undervisning, kan man gjennom denne lærebokanalysen, med visse 
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forbehold, også si noe om faget. En bok med mye interessetemaer vil dermed kunne bety at 

flere elever får ”interesser i fysikk som et skolefag”. 

Det var helt klart forskjeller mellom bøkene i forhold til interesser. Med Nexus og Kosmos 

som ytterpunkter, der Nexus, rent kvantitativt, var en mer interessant bok enn de andre 

bøkene, i følge ROSE, mens Kosmos var en mindre interessant bok i forhold til de andre 

bøkene. Det kan tenkes at dette kan bety at Nexus er en bedre bok for å oppnå større 

rekruttering til fysikk. Selv om Kosmos skiller seg ut, i negativ retning, vil jeg konkludere 

med at alle de fire lærebøkene kan brukes i undervisningen i et fag som møter elevene i deres 

interesser, og forhåpentligvis også vekker ”interesse i fysikk som et skolefag”. Bøkene, mener 

jeg, har mye stoff av interesse, og kan absolutt tenkes å motivere elever til å velge fysikk.  

At naturfaget og naturfagsbøkene vekker interesse for fysikk er ikke det eneste kriteriet som 

skal dekkes for at elever velger fysikk videre. I kapittel 1.1.1 ble Eccles sosialpsykologiske 

modell (Eccles & Wigfield, 2002) for utdanningsvalg presentert. Der kom det frem at utenom 

interesser var også måloppnåelse, nytte og relativ kostnad viktige verdier å vektlegge ved 

utdanningsvalg. Denne analysen har kun tatt stilling til interesseverdien. Ut fra 

interesseverdien ser det ut til at bøkene kan motivere til å velge fysikk videre, men Kosmos i 

noe mindre grad enn de tre andre bøkene. 

5.2.1 Interessante bøker for både jenter og gutter? 

I kapittel 4.5.4 ble interesseresultatene separert for gutter og jenter. Da viste det seg at tre av 

fire bøker hadde flere sider med interessetemaer for jentene enn for guttene. Dette er et 

spennende funn, da fysikk har en tendens til å tiltrekke seg mer gutter enn jenter. I 2008 var 

jenteandelen i Fysikk 2 bare 29 % (Lie, med flere, 2010). 

Selv om jentene, i følge ROSE, ikke har størst interesser for temaer innen fysikk, møter 

jentene de temaene de har størst interesse for i fysikk gjennom bøkene. Kanskje kan de nye 

lærebøkene i naturfag dermed motivere både jenter og gutter til å velge fysikk videre? 

5.3 Allmenndannelse 
Gjennom resultatene ser man at bøkene absolutt kan være allmenndannende hvis brukeren 

legger opp til det ved å bruke det som står av ”allmenndannende” tekst. Jeg mener derfor at 
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man ut fra denne analysen, trygt kan konkludere, ved bruk av Sjøbergs (2009) argumenter, at 

man har et naturfag for alle, da bøkene oppfyller målsetningene om et naturfag for alle. 

Et relevant spørsmål å stille seg i denne sammenhengen, er: Går allmenndannende stoff på 

bekostning av studieforberedende stoff? Angell med flere (2003) diskuterer dette i forhold til 

fysikk, i artikkelen ”Hvorfor lære fysikk? Det kan andre ta seg av”. Da kommer to 

oppfatninger av faget frem, der den ene siden går ut på at faget skal være studieforberedende. 

Den andre siden legger vekt på at faget skal ”gi grunnlag for naturvitenskaplig funderte 

meninger og deltakelse i samfunnet (Angell, med flere, 2003) ”, altså det allmenndannende. 

Artikkelen diskuterer så om det virkelig er en motsetning mellom disse to sidene av faget, 

eller om det tvert i mot ikke er det. Det kommer frem at begge sidene av faget kan være med å 

gi det norske samfunn en høy teknisk og naturvitenskaplig kompetanse, fordi det 

allmenndannende perspektivet kan appellere til flere elever, slik at flere velger faget (Angell, 

med flere, 2003). Gjennom resultatene har det vist seg at de to bøkene med mest 

studieforberedende tilleggsstoff også er de to bøkene som hadde mest allmenndannende stoff. 

Det tyder på at det ikke er blitt noen motsetning mellom disse to oppfatningene i lærebøkene. 

Gjennom analysen har jeg, som forsker, brukt meg selv som mitt viktigste 

forskningsinstrument. Det betyr at mine tanker, holdninger, erfaringer og opplevelser har 

preget analysen. Gjennom å bruke Sjøbergs (2009) 4 argumenter for å ha naturfag i skolen, 

laget jeg meg et rammeverk som skulle hjelpe meg til å være systematisk i mine vurderinger. 

Jeg leste dermed bøkene med dette rammeverket i hodet. At jeg dermed finner mye 

allmenndannende stoff, henger sammen med at det er nettopp dette jeg leter etter. Det betyr 

uansett at dette stoffet er der, man må bare se etter det. 

Ser man på Figur 29 side 80 ser det ut som at bøkene i veldig stor grad er allmenndannende. 

For alle de fire lærebøkene var det noe som ble kodet til hver hovedkategori. Likevel vet vi 

fra analysen i kapittel 4.6.1 – 4.6.4  at det er varierende allmenndannende kvalitet over det 

som er blitt kodet tilhørende de ulike kategoriene. At jeg, som forsker, har lett etter 

allmenndannende stoff, har gjort at mye kan vinkles den retningen. Korte setninger om at 

forskere er usikre eller lignende er blitt kodet som forskersamfunnet, men uten at noen legger 

spesielt vekt på å lære noe om forskersamfunnet, er det ikke stor sannsynlighet for at leseren 

legger merke til nettopp det. Stoffet i seg selv var ikke nok til å utfylle de ulike kategoriene.  
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5.3.1 Demokrati i bøkene 

Innen hovedkategorien Demokrati viste det seg å være mye stoff med potensial til å fremme 

allmenndannelse. Hvis leseren av boka er observant og tenker over det som står der, eller hvis 

læreren legger opp til det, kan tekstene i bøkene brukes til å hjelpe elevene til å fungere bedre 

i et demokrati. 

I alle de fire lærebøkene var det flere tekstutdrag som ble kodet som Vitenskaplige 

arbeidsprosesser. Dermed kan leserne av bøkene få en mulighet til å identifisere seg med 

forskerne og deres arbeid. Både fordi man gjennom teksten kan se hva forskere gjør, og fordi 

man kan se at det gjenstår arbeidsoppgaver innen naturvitenskapen. 

I alle bøkene finner man både utfordringer i det daglige livet og i møte med politiske 

avgjørelser. Ingen av bøkene åpner for store diskusjoner omkring dette, men utfordringene er 

med i bøkene. Det må dermed være opp til læreren som bruker bøkene, å få i gang diskusjoner 

og tankevirksomhet omkring de ulike utfordringene. 

Tekster innen Forskersamfunnet kan gi leserne av bøkene informasjon om hvordan forskere 

er usikre på ulike saker. Det er ofte slik at bare man hører ordet forsker, tror man at det må 

være slik forskeren har sagt. At en forsker kan være usikker på noe, kan for mange være nytt. 

Dette kan brukerne av bøkene bruke som en inngang til å reflektere over hvordan 

forskersamfunnet er, men heller ikke her legger noen av bøkene opp til denne 

tankevirksomheten. Likevel mener jeg at så lenge bøkene nevner litt innenfor temaet, er det 

opp til læreren å styre elevenes tanker i denne retningen. Det er bare i Kosmos at leserne kun 

møter dette gjennom en setning. Skal Kosmos fremme allmenndannelse gjennom denne 

kategorien, blir det virkelig opp til læreren å legge vekt på nettopp denne setning. I de andre 

bøkene møter leserne flere tekster som kan knyttes opp mot Forskersamfunnet. 

5.3.2 Økonomi i bøkene 

I bøkene var det mye stoff som ble kodet som Inspirerende temaer. Det var de temaene som 

tidligere var regnet som Interessetemaer som også ble kodet som Inspirerende temaer. Litt 

overraskende hadde Nexus mindre stoff her enn de andre bøkene. Nexus hadde størst andel av 

interessetemaer da vi så på interesser i hele boka. Dette kan da tyde på at Nexus har spredd 

sine interessetemaer noe mer enn de andre bøkene. Det at alle bøkene hadde mer enn 20 % av 



88 
 

Inspirerende temaer i kapittelet om radioaktivitet kodet som Inspirerende temaer, viser at 

dette kapittel absolutt kan inspirere de unge til å velge fysikk videre.  

Innenfor Fysikerens jobb er Nexus den eneste boka som ikke beskriver nåtidens 

jobbmuligheter, den beskriver kun en historisk fysikers jobb. Et møte med dagens fysiker 

kunne så absolutt også fått en plass i Nexus. Det at elevene igjennom Nexus ikke møter 

forskere fra dagens forskningssamfunn, kan gjøre det vanskelig for dem å identifisere seg med 

forskerne. I de andre bøkene møter man små setninger eller bilder som viser en arbeidsplass 

eller lignende. De sier ikke så mye om fysikerens jobbmuligheter, men kan gi leseren 

mulighet til å identifisere seg med å ha en slik type jobb.  

For Økonomikategorien var det ikke noe stoff som ble kodet som Hva er fysikk. Dette har 

Wahl (2009) skrevet en masteroppgave om, med tittel ”Kan du velge fysikk uten å vite hva 

det er?” Jeg skal dermed ikke gå noe særlig i detalj på dette. Det er viktig å være klar over at 

her er det to hensyn å ta. Det ene er å synliggjøre de enkelte fagdisiplinene (fysikk, kjemi, 

biologi og geofag) for å lette valget av programfag. Det andre er å vise naturvitenskapen som 

et helhetlig integrert fag. Det er ikke noen grunn til stor bekymring, selv om det ikke nevnes 

noe i de fire kapitlene jeg har analysert, om hva fysikk er. Lærebøker er skrevet for bruk i 

skolen der man har faglærere som underviser. Man møter de ulike fagdisiplinene gjennom 

naturfaget. Selv om bøkene ikke dirkete skriver ”dette er fysikk”, kan leseren gjennom teksten 

i bøkene møte mye som kan knyttes opp mot fysikk. Lærerne vet hva forskjellen på de ulike 

fagene er, og har her en viktig rolle i nettopp det å formidle denne forskjellen. I tillegg er 

bøkene skrevet for et integrert naturfag, der målet med faget ikke er å dele det opp i de ulike 

fagdisiplinene, men heller å la faget fremstå som et helhetlig fag: 

Selv om naturvitenskapen er delt opp i ulike fagdisipliner som biologi, fysikk og kjemi 
og geofag, er målet at skolefaget naturfag både teoretisk og praktisk framstår som et helhetlig 
fag (Utdanningsdirektoratet, 2006). 

5.3.3 Nytte i bøkene 

Under kategorien Nytte har alle bøkene mer enn 20 % tekst kodet til de to underkategoriene 

Hverdagseksempler og Nytteverdien av fysikk. Det viser at alle bøkene er flinke på å knytte 

teorien til bruksområder. På den måten kan grensekryssingen bli lettere fordi forskjellen 

mellom egne kulturer og naturfagets subkultur kan oppleves som mindre når det man skal 

lære, har en relevans. Grensekryssingen kan på denne måten bli mer overkommelig.  
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Selv om underkategorien Nytteverdien av fysikk er mye større enn Hverdagseksempler, i alle 

bøkene, er ikke skillet mellom disse to underkategoriene så viktig, da de glir noe over i 

hverandre og de tilhører samme hovedkategori. Poenget med underkategorier var å ha et 

rammeverk som kunne hjelpe til med å lete etter ”allmenndannelse” i bøkene, ikke å skille 

helt klart mellom de ulike underkategoriene.  

Gjennom eksempler på Nytteverdien av fysikk har lærebøkene tatt frem flere positive bidrag 

fra vitenskapen: som sterilisering av medisinsk utstyr og behandling av kreft. I tillegg har 

bøkene også vært inne på atomvåpen, som ikke nødvendigvis er et positivt bidrag. Dette gir 

mulighet til å se hvordan vi drar nytte av vitenskapen på både positive og negative måter. 

Under kategorien Nytte er de to underkategoriene Hva kan vi stole på og Mulig eller umulig 

nesten ikke med. Dette er egentlig litt forståelig, selv om det er et viktig punkt for 

Nyttekategorien, da det gjerne er der elevene i fremtiden kommer til å ha mest bruk for sin 

naturvitenskaplige kunnskap. Stemmer det for eksempel at man kan koke et egg med en 

mobiltelefon? Reklamebransjen vet å utnytte vår uvitenhet. Det å ikke la seg lure av reklame 

er en viktig del av hverdagen vår. Skulle bøkene hatt mye stoff om hva som er mulig og ikke, 

eller om hva man kan stole på i reklamer osv., ville bøkene hatt en fare for å bli utdatert 

ganske raskt. I tillegg kunne man ha plassert nesten all mulig kunnskap under disse 

kategoriene. For jo mer du vet, jo lettere er det å forstå om ting er mulig eller ikke. Samtidig 

er en viktig egenskap ved det å være forsker, nettopp å tenke seg ting som foreløpig er utenfor 

rekkevidde, så her mener jeg det er bra at leseren ikke blir overlesset av hva som ikke er 

mulig, fordi vi trenger kreativ ungdom! Likevel kan elevene i hverdagen ha nytte av å kunne 

skille mellom hva som er forskning man kan stole på, og hva man ikke kan stole på.  

5.3.4 Kultur i bøkene 

Kategorien Kultur kommer dårlig ut i alle bøkene. Innenfor kategorien er Historisk perspektiv 

best representert. I alle bøkene møter leseren både historiske hendelser og historiske forskere. 

Det som er synd er at ingen av bøkene presenterer nåtidens forskere. Fra Eccles 

sosialpsykologiske modell (2002) vet man at et av punktene som er viktig ved valg av 

utdannelse, er måloppnåelse: blir man den man ønsker å bli ved å fullføre utdannelsen? 

Identitet og selvoppfatning er da viktige stikkord. Det at elevene får mulighet til å identifisere 

seg med nåtidens forskere, kan ha betydning for valg av realfag. Det er svært negativt at ingen 
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av bøkene legger vekt på å fortelle om forskere fra nåtiden, da dette kan være med på å skape 

et bilde av fysikeren som elevene ikke ser som noe mål å bli lik.  

Gjennom eksempler på Forandringer pga. vitenskapen bør det både komme frem positive og 

negative forandringer. Det kan brukes til å få en større forståelse for hva naturvitenskapen har 

betydd for oss. Ofte er det lett å se hvilke negative forandringer vitenskapen har ført med seg, 

som for eksempel Tsjernobylulykken, og glemme hvilke positive bidrag vitenskapen har ført 

til. Dette kan gi et feil inntrykk av vitenskapen. Levealderen vår, for eksempel, er i dag mye 

høyere enn før, takket være vitenskapen. Det motsatte, å glemme de negative bidragene, gir 

heller ikke riktig inntrykk. Det er ikke kunnskap i seg selv som er negativ, det er hvordan vi 

utnytter denne kunnskapen. Å gi leserne av bøkene en forståelse for dette, og for hvordan 

vitenskapen bidrar på godt og vondt, er viktig. Det er kun Kosmos som ikke har med noen 

negative forandringer, mens de andre bøkene både nevner medisinske forandringer og 

Tsjernobylulykken. 

Innenfor kategorien Kultur er det ikke noe stoff som er kodet til underkategorien Vitenskap i 

ikke-vestlige kulturer. I kapittel 2.7.4 ble det sagt at kulturargumentet bygget på at 

naturvitenskapen er et av våre viktigste kulturprodukter. Et motargument som ble tatt frem var 

at for noen elever kunne denne kulturen oppleves som fremmed og uønsket, da 

naturvitenskapen bærer preg av å være ”den hvite manns kultur”.  

Det er ønskelig at alle elever skal finne grensekryssingen inn til naturfagets subkultur 

overkommelig. Lærerne skal tilpasse undervisningen til den enkelte og vil da prøve å finne 

veier for alle typer elever inn til naturfagets subkultur. For de elevene som da opplever den 

naturvitenskaplige kulturen som fremmed, trengs det tilpasning av undervisningen, ikke bare 

av bøkene. Oppleves den vestlige naturvitenskaplige kulturarv som fremmed, kunne bøkene 

ha bidratt. Det kunne vært nyttig med et større fokus på naturvitenskapen som en mer allmenn 

kulturarv. Her hjelper ingen av bøkene til, selv om det for eksempel finnes både kinesiske og 

arabiske forskere som har bidratt til å utvikle dagens vitenskap. Dette mener jeg er en svakhet 

med alle bøkene. 

5.3.5 Et allmenndannende fag? 

Ved å se på Figur 29 side 80 ser man at alle lærebøkene har mer enn 50 % stoff som er kodet 

som allmenndannelse i kapittelet om radioaktivitet. Kan man da trekke den konklusjonen at 
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naturfag er et allmenndannende fag? Mye av det som er kodet er ikke nok i seg selv, det 

trengs et allmenndannende fokus for å utnytte det. Det betyr at en lærer som følger boka og 

ikke er bevisst på hva han eller hun vil oppnå med sin undervisning, ikke nødvendigvis vil 

undervise et allmenndannende fag. Lærerens holdninger i møte med bøkene er altså 

avgjørende for om faget blir allmenndannende. Likevel kan kapittelet om radioaktivitet i alle 

bøkene, i ulik grad, brukes til å undervise et allmenndannende naturfag. Dette kapittelet ble 

valgt ut fordi det både kunne ha et allmenndannende preg og et teoretisk preg. Det finnes 

kapitler i bøkene som har mulighet til å ha et større preg av allmenndannelse. At det da viser 

seg å være mye som kan knyttes mot allmenndannelse i dette kapittelet, kan tyde på at bøkene 

faktisk kan brukes i et allmenndannende fag. 

5.4 Lærerens rolle 
Lærerne er de som legger opp til hvordan bøkene skal brukes. Gjennom undervisning, lekser 

og prøver vil lærerne i stor grad styre hvordan elevene bruker bøkene. Lærerens rolle i møte 

med lærebøkene blir dermed svært viktig. Hvis lærerne bruker læreboken akkurat som den er, 

og følger den, uten selv å tenke gjennom hvordan han eller hun som profesjonell fagperson 

mener undervisningen bør være, vil det ha mye å si hvilken lærebok som blir brukt. 

Lærerens rolle blir viktig i møte med alle de tre forskningsspørsmålene: 

1. Valg og vinkling av fysikkstoffet  

Resultatene viste at selv om bøkene stemmer godt overens med hva kompetansemålene sier 

de skal inneholde, er det stor variasjon med hvor mye Tilleggsstoff de forskjellige bøkene 

inkluderer. Dette er det viktig at lærerne er klar over, slik at de ikke bare følger bøkene som 

en mal, men heller tar i bruk sin kompetanse til å avgjøre hvor mye av stoffet i bøkene de 

mener er nødvendig for å nå læreplanens mål. Bøkene varierer i stor grad, med Senit som har 

mest Tilleggstoff og Nexus som har minst. 

2. Interesser  

I denne analysen ble ikke lærerens undervisning analysert. Likevel kan analysen si oss noe om 

viktigheten av læreren i klasserommet. Med tanke på interesser varierer bøkene i stor grad. 

Som lærer er dette viktig å vite om, fordi det er læreren som styrer undervisningen. Det er 

læreren som skal prøve å motivere elevene og skape engasjement. Dermed er det lærerens 
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rolle å legge opp undervisningen slik at elevene synes det er interessant. Til en viss grad kan 

bøkene hjelpe, men selv om bøkene inneholder en del interessetemaer, er det opp til læreren å 

legge vekt på dette, ta det frem og selv tilføye andre ting, der det er behov. Der bøkene ikke 

inneholder temaer som elevene interesserer seg for, kan læreren selv trekke inn interessetema 

og knytte stoffet opp mot dette. 

3. Allmenndannelse 

Lærerens rolle i undervisningen ble også et viktig funn i forhold til hvor allmenndannende 

bøkene er.  

Bøkene i seg selv er ikke nok til å utfylle de ulike kategoriene. Ved hjelp av leserens egne 

utfyllende tanker eller fra en lærer som styrer tankegangen mot allmenndannelse, kan bøkene 

være svært allmenndannende. Dermed er lærerne, som formidler, en viktig ressurs. Det som 

har gått igjen for alle kategoriene, er nemlig hvor viktig lærerens rolle blir. At læreren er klar 

over Den generelle delen av læreplanens mål med undervisningen (se kapittel 2. 4), slik at 

man bruker lærebøkene som et redskap for å nå disse målene, og ikke bare underviser direkte 

etter lærebøkene, er viktig. 

Bøkene åpner ikke direkte for diskusjoner omkring alle temaene i rammeverket. Både for de 

kategoriene som har fått tekst kodet til seg, og for de kategoriene som ikke har fått det, gjelder 

det at lærerens rolle blir viktig. For eksempel innenfor Mulig eller umulig og Hva kan vi stole 

på, som det ikke var tekst kodet til, er det opp til læreren å trekke inn det man mener er viktig 

for å gi elevene allmenndannelse. I hverdagen har elevene nytte av å kunne skille mellom hva 

som er forskning man kan stole på, og hva man ikke kan stole på. Ved store mengder 

kunnskap og litt bevissthet rundt denne problematikken, kan man komme langt. Bøkene 

inneholder mye kunnskap, så her er det opp til læreren å skape bevissthet rundt dette.  

Som tidligere diskutert, manglet bøkene et fokus på ikke-vestlige-forskere. Her kan læreren 

selv hente eksempler fra ikke-vestlige kulturer og på den måten lette grensekryssingen for de 

elevene som opplever kulturproduktene fra naturvitenskapen som fremmed.  

Det samme gjelder for nåtidens forskere. Selv om man ikke møter dagens forskere gjennom 

teksten, er det ikke sagt at elevene ikke kan få muligheten til dette. Læreren er en viktig 

ressurs her, med sin fagkompetanse, kan han eller hun bruke bøkene som et springbrett inn 

mot forskning i nåtiden. Læreren kan foreksempel finne frem til forskere eller teknologer som 
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jobber med spennende ting innenfor lærebokens temaer, og introdusere dette for elevene. Det 

er startet et prosjekt i skolen som kalles Lektor 2 ordningen (Naturfagsenteret, 2009).  

Prosjektet innebærer at yrkesaktive innen industri og næringsliv bidrar i undervisningen. 

Dette kan bli en ressurs til lærerne på dette området. 

Lærerens rolle gjelder også innenfor de temaene der det er kodet mye tekst. Under Demokrati 

som Kunnskap i møte med utfordringer er det kodet mye tekst. Kunnskapene er der, 

utfordringene er der, men om leseren klarer å knytte det sammen og se hvor viktig kunnskap 

faktisk er i møte med utfordringer, er ikke sikkert. Her er det opp til læreren å legge vekt på 

dette. 

Her kunne man kommet inn i en stor diskusjon om lærerens rolle i undervisningen, men det er 

ikke poenget med denne studien. Målet med studien var å analysere lærebøkene med tanke på 

allmenndannelse og interesse. Det viste seg, at selv om forfatterne har vektlagt stoffet ulikt, 

brukt ulike eksempler og dratt frem ulike perspektiver i lærebøkene, hadde alle bøkene temaer 

elevene interesserte seg for, var innom alle kompetansemålene og hadde i stor grad mye stoff 

som kunne knyttes mot et allmenndannende perspektiv. En lærer som er opptatt av å 

undervise et naturfag som gir elevene en bred, allmenndannende utdannelse og som er opptatt 

av å gjøre grensekryssingen overkommelig for alle elever, kan, etter min mening, bruke alle 

disse fire lærebøkene. Læreren må bare være bevisst på sin rolle og legge vekt på de tingene 

han eller hun mener læreplanen vil fremme. 

5.5 Hvordan kan denne studien bidra til et 
lærebokvalg? 
Gjennom den tyske undersøkelsen av hvorvidt lærebøker var relevant for valg av fysikk 

videre, kom det frem signifikante forskjeller mellom elever som brukte ulike lærebøker, om 

hvorvidt de vurderte å velge fysikk eller ikke (Stokking, 2000). Selv om det var forskjeller 

mellom bruken av ulike lærebøker, kommer også rollen til den individuelle lærer inn i bildet 

her. Likevel kan de ulike lærebøkene ha betydning for hvem som vurderer å velge fysikk 

videre.  

Det viktigste ved valg av en lærebok, er å være klar over at bøkene er forskjellige. Det har i 

denne analysen kommet frem at bøkene er forskjellige både med tanke på hvor mye 

Tilleggsstoff bøkene har, hvor mange interessetemaer de har, og hvor allmenndannende de 
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kan være. Bøkene er i tillegg forskjellig på andre områder også, som denne studien ikke har 

sett på. 

5.6 Hvordan kan denne studien bidra til 
forberedelse av undervisning? 
Studien har gjennomgått bøkene på en grundig måte, og man har sett at alle lærebøkene har 

vektlagt kompetansemålene, interessestoff og stoff som kan knyttes til allmenndannelse på 

forskjellige måter. Studien kan være med på å bevisstgjøre læreren på hans eller hennes rolle. 

Det er læreren som er ansvarlig for opplæringen, ikke boken. Ved å observere at bøkene er så 

ulike, ser man tydelig at de ulike forfatterne har ulik oppfatning av læreplanen. Er læreren 

bevisst på dette, kan han eller hun gjøre en grundig jobb i møtet med læreplanverket, slik at 

undervisningen kan legges opp etter lærerens oppfattede læreplan. 

5.7 Konklusjon 
Gjennom denne analysen kom det frem at alle de fire lærebøkene innholdt mye stoff som var 

både av interesse og av allmenndannende karakter. Det største funnet var likevel at bøkene er 

forskjellige, og at lærerne som bruker bøkene må være bevist på at bøkene ikke er like.  

I begrunnelsen for å ha naturfag i skolen, legges det liten vekt på det tradisjonelle 

kunnskapssynet - naturvitenskapen som produkt, og større vekt på naturvitenskapen som 

prosess og samfunnsmessig institusjon. Gjennom denne analysen har jeg forsøkt å se på om 

dette stemmer overens med det man møter i dagens lærebøker.  Det viste seg at bøkene i seg 

selv vektlegger produktdimensjonen mest. Likevel er det mulig, om læreren selv ønsker det, å 

bruke bøkene med fokus på naturvitenskapen som prosess og samfunnsmessig institusjon. 

Selv om det ikke er slik at det nødvendigvis er best med tykkest mulig bok, har Senit og 

Naturfag 5, som var de to tykkeste bøkene, kommet best ut med tanke på andel 

allmenndannelse og interesser sammenlagt. 

Følgende kommer en kort oppsummering for hver av bøkene: 
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Senit 

Senit er en tykk bok, som inneholder mye Tilleggsstoff i tillegg til kompetansemålene. Dette 

stoffet er både av en studieforberedende karakter og av en allmenndannende karakter. Boka 

inneholder mye stoff som er av interessetemaer for elevene, dog det er en liten overlapping 

mellom elevers interessetemaer og Tilleggsstoff. Boka inneholder mest stoff, av de fire 

bøkene, som kan knyttes opp mot allmenndannelse. Det allmenndannende stoffet har god 

kvalitet og fordi det er så mange utdrag er det lett å legge merke til dem i teksten. 

Nexus 

Nexus er den tynneste boka, og inneholder minst Tilleggsstoff i tillegg til kompetansemålene. 

Boka er den som kommer best ut i forhold til interessetemaene, fordi den har flest temaer som 

faller sammen med elevers interesser. Det er et større overlapp mellom elevers 

interessetemaer og Tilleggsstoff, enn for de andre bøkene, men boka inneholder minst stoff 

som kan knyttes opp mot allmenndannelse. Boka er svakest når det kommer til Demokrati og 

Økonomi. Likevel er utdragene som er kodet som allmenndannende innholdsrike og har god 

mulighet for å bli brukt i et allmenndannende perspektiv. 

Kosmos 

Kosmos er også en tynn bok, som inneholder lite Tilleggsstoff i tillegg til kompetansemålene. 

Boka kommer dårligst ut i forhold til Interessetemaene, fordi den har færrest temaer som 

faller sammen med elevers interesser. Det var nesten ingen overlapping mellom elevers 

Interessetemaer og Tilleggsstoff. Boka inneholder i tillegg mindre stoff enn Naturfag 5 og 

Senit som kan knyttes opp mot allmenndannelse. Noe av teksten som er kodet som 

allmenndannende er korte avsnitt, som brukeren av boka må være observant for å oppdage, 

mens andre avsnitt er lange og inneholder mye. 

Naturfag 5 

Naturfag 5 er en tykk bok, som inneholder mye Tilleggsstoff i tillegg til kompetansemålene. 

Dette stoffet er både av en studieforberedende karakter og av en allmenndannende karakter. 

Boka har, sammen med Nexus, flest sider med Interessetemaer for elevene, i tillegg kommer 

boka bra ut i forhold til allmenndannelse. Teksten som er kodet som allmenndannende  har 
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både mye innhold og et personlig språk. Det er en liten overlapping mellom elevers 

Interessetemaer og Tilleggsstoff. 

5.8 Begrensninger ved egen forskning 
Denne studien av lærebøker ser kun på fysikkdelen av bøkene. Dette har jeg valgt fordi jeg 

prioritert å se på alle de fire læreverkenes bøker. Siden bøkene har er omtrent like store i 

opplag, var det mer spennende å sammenligne alle bøkene, enn bare to av dem. På denne 

måten gir dermed ikke analysen et fullstendig bilde av bøkene. Dette valget er tatt med 

hensyn til tidsrammen på oppgaven. Dette har da gått utover at verken oppgaver, forsøk eller 

lignende er blitt sett på, ei heller tekster som ikke handler om fysikk. Jeg har holdt meg til 

fysikk, med teknologi inkludert. På denne måten har jeg bare analysert en del av lærebøkene. 

I tillegg har jeg verken intervjuet lærere eller elever om deres oppfatning av bøkene og 

tekstene, dermed mangler deres oppfatning i analysen. Jeg har heller ikke tatt stilling til den 

faglige kvaliteten i teksten.   

Dette gjør at leseren av denne oppgaven ikke må lese dette som en helhetlig analyse av 

lærebøkene, for det er det ikke. Det er en vurdering av hvordan fysikkteksten i bøkene har 

vektlagt kompetansemålene til læreplanen, og hvorvidt bøkene stemmer overens med elevers 

interesse og læreplanens mål om et allmenndannende naturfag. I forbindelse med 

kompetansemålene sier ikke analysen noe om at målene dekkes eller ei, men analysen ser på 

vektlegging av målene, og hva som er vektlagt av Tilleggstoff. 

I alt arbeidet med denne lærebokanalysen er mine egne tolkninger lagt til grunn, det vil 

dermed ikke være en fullverdig analyse, uten at man setter seg inn i min tankegang, som er 

forsøkt gjengitt i metodekapittelet. 

5.9 Forslag til videre arbeid 
Denne lærebokanalysen har tatt for seg hvorvidt bøkene var interessante for elever og hvor 

allmenndannende de hadde mulighet til å være.  

Videre arbeid kan være å finne ut hvordan lærerne vinkler stoffet, om de velger å vinkle det 

stoffet som er kodet som allmenndannelse, mot allmenndannelse og om de i det hele tatt synes 

det er viktig. 
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Gjennom denne analysen er elevsvar fra ROSE-undersøkelsen lagt til grunn for hva som er 

kodet som temaer elevene interesserer seg for. Om de avsnittene fra lærebøkene som er kodet 

som Interessetemaer faktisk er avsnitt som elever synes er interessante eller ikke, kan være 

spennende å vite mer om. 

Lærebøkene jeg har analysert kommer fra K06. Det kunne vært interessant å sammenligne 

disse nye naturfagbøkene med gamle bøker, for å se om den nye læreplanen har lagt mer vekt 

på interessante temaer og om bøkene er mer allmenndannende enn tidligere. 

En undersøkelse, noe lignende den tyske undersøkelsen beskrevet av Stokking (2000), kunne 

blitt foretatt som en fortsettelse på denne analysen. Hvor mange av de som har brukt de ulike 

lærebøkene går videre med fysikk i Vg2? Resultatet fra en slik undersøkelse kunne så blitt 

sammenlignet med denne analysen. Er det en sammenheng mellom hvem som velger fysikk 

og mellom de bøkene som er mest ”interessante” og mest allmenndannende?  

Denne analysen har vist at bøkene både kan være interessante og allmenndannende. Det som 

da kunne vært nyttig å vite er nettopp hvordan dette oppfattes av elever. Er faget fremdeles 

slik Schreiner og Sjøberg beskrev det i 2005:  

I dag [2005] framstår grunnskolens naturfag også som en temmelig traust 
gjennomgang av nesten alt fagstoff som er etablert innenfor naturfagene. Dekningen er 
encyklopedisk og tett – helheten drukner i en uendelighet av faktakunnskap som verken lærer 
eller elev er særlig interessert i å lære. Faget er også preget av en stor grad av repetisjon, der 
samme stoff dukker opp på nytt og på nytt. Det er god grunn til å endre den faglige profilen til 
skolens naturfag i grunnskolen. (Schreiner & Sjøberg, 2005, s.7).  

Eller har K06 gitt oss et fag som er mer allmenndannende og som i større grad møter elevene i 

deres interesser? Har man klart å endre den faglige profilen til skolens naturfag? 
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